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العاملني رب للّه املتقني،احلمد إمام على اللّه وصحبه،وصلى وآله حممد سيدنا

النَّفيس،أمجعني السِّفْر هذا الكرام قرائنا وكافة العلم ألهل نقدم أن يسرُّنا فإنه وبعد
اإل التراجم مكتبة وعلى علينا به تكرم احلبيبالذي الفاضل األستاذ املؤرخ سالمية

اللّه حفظه املشهور علي بن قَِشيٍب،أبوبكر ثوٍب يف لكم قواعِد،نقدمه وفق مضبوطاً
الترقيم،النحو وأصوله،وعالماِت التحقيق قواعد وفق لألعالم،حمققاً فهرٍس مع

فيه ذكرها ورد اليت ا،والشخصيات والرسائل للمؤلفات آخر فيهوفهرس ذكرت ،ليت
املترمجني لبعض بصوٍر فحدث،مدعماً ربك بنعمة . وأما

تراجم يف عنه الباحث يستغين ال علمياً مرجعاً يشكل النافع الكتاب وهذا
ومتأخريهم احلضارمة علماء بني،معاصري ما شخصية مثانني بضعاً املؤلف ضمنه فقد

له وأقراٍن للمرجتَم يزال،شيوٍخ ال من بني قريباًوما اللّه توفاه ومن ثالث،حياً وهو
إخراجها املؤلف يزمع اليت السلسلة ترمجةً،أثايف أبوبكر احلبيب األستاذ أَلف فقد

القارئ،لوالده يدي بني اليت هذه بكر،وهي أيب احلبيب جلده زالت،وأخرى وال
القريب املستقبل يف وستطبع علوي،خمطوطة احلبيب جده لوالد اليتوأخرى املشهور

باسم جملٍد يف النور((طُبعت .))لوامع

املشهور بكر أيب بن علي احلبيب له املترجم مساها واليت ـ الثالثة الكتب وهذه
املؤلف الكربى((والد املشهورية للتراجم األكرب قيماً))اجملموع مرجعاً تعترب ـ
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وذل ؛ املنصرم القرن يف احلضارمة تراجم يف الطبقاتللباحث تراجم على الحتوائها ك
املتأخرة املؤلف: الثالث والد جده،طبقة جده،وطبقة والد . وطبقة

احلضارمة متأخري تراجم يف الباحث يؤمله ما كل احتوت ا بأ نقول ،وال
املاضي القرن يف حضرموت علماِء تراجِم يف كبرياً ثغراً سدَّت حبقٍّ وبالتايل،ولكنها

ثغراً املنصرمسدت القرن يف اإلسالم علماء تراجم املظلومة((تلك،يف بقلة))التراجم
واملراجع رجالنا. البحث سري وإخراِج الثغرة هذه لتغطية اِهلمم تستنهض أَنْ آملني

املنصرم القرن يف اإلسالمية األقطار علماء الصاحلات،من تتم بنعمته الذي للّه واحلمد
 .

الفقيه دار
 
 



 
 )( 

 
العاملني رب للّه األمني،احلمد حممد سيدنا علي اللّه الطاهرين،وصلى ،وآله

املهتدين الدين،وصحابته يوم إىل بإحسان تبعهم . ومن

وتأليفه الكتاب ذا املتعلقة األمور بعض للقارئ فيه أُثبت موجز عرض فهذا وبعد
ملادته املناسبة الفوائد من احتواه وما مجعه أن،وهدف ميكن وما اجلمع ومصادر

التراجم مواضيع عن الكتابة سبيل يف عناء من الباحث كنوز،يتكبده من ضاع وما
مما وإثباته حفظه حيسن ما إىل إضافةً التراث حفظ وعدم الكتابة إمهال بسبب ونفائس

واهتما الصاحل السلف بعلوم التلقييتعلق وطريقة الفكرية م من،ما فيه رغبوا وما
احلضرمي لألدب مظهراً صار حىت والشعر النثر املواضيع،وسائل من ذلك غري وإىل

تعاىل اللّه شاء إن .املفيدة

الكتاب تأليف : سبب
يف اراً و ليالً وسفراً حضراً ومصاحبته الوالد سيدي حلياة الذاتية معاصريت كانت

أ اللّهأغلب رمحه منه مسعته ما إىل إضافةً اجلمع هلذا اهلمة حتريك يف هاماً سبباً حواله
والعامة اخلاصة ا وفائد التراجم أمهية جبمع،من املضمار هذا يف القيمة وحماولته بل

علوي بن بكر أيب السيد والده من ابتداءاً السلف سلسلة على حيتوي يده خبط كراٍس
علو،املشهور اجلد املشهورمث عبدالرمحن بن بكر،ي أيب بن عبدالرمحن اجلد مث
وسلم،املشهور عليه اللّه صلى األعظم احلبيب إىل بالتراجم بلغ حىت .وهكذا



 
 )( 

له املترجم حياة نقاط أهم على حتتوي جداً خمتصرةً التراجم هذه وكان،وكانت
ي: يقول أن بعد كتاٍب يف وحيفظها التراجم هذه يوسع أحداً كافةليت من ستفيد

األخرى التراجم املشهور،كتب آل خيص الذي اجلمع هذا يف بعيٍد زمٍن منذ فشرعت
األسالف سلسلة لبقية .مدخالً

التراجم علم :أمهية
تعاىل وقَباِئلَ{ : قال شعوباً وجعلناكُم وأُنثَى ذَكٍَر ِمن خلَقْناكُم ِإنا الناس أَيُّها يا

أَتقاكُمِلتعار اللِّه ِعند أَكْرمكُم ِإن علم،}فُوا وظيفة إىل بوضوٍح تشري اآلية وهذه
والتراجم القبيلة،األنساب شرف ال التقوى شرف فيهما األصل ال،وأن والتعارف

الناس بني املعاصرة حد عند الشعوب،يقف هذه خلدمة العلمي مفهومه يتسع بل
وفه تركيبها وأسس وتقاليدهاوالقبائل ا عادا كبها،م وقواعد جنسها وعنصر
وآالمها وآماهلا ا وآدا .إخل.. ورزقها

التاريخ علم من فرع ـراجم ـت واملعارف،فال املطلوبة األمور من التاريخ وعلم
الدينية،املندوبة مل واملعا الشرعية األحكام من عليها يترتب خٍرب،ملا من ضاع وكم

باندرا ٍم عل من ومحلتهوفات رجاله : س
اخلبايـمـت ومايفاـوت ذاِكرالزوايا الناِس يف الناِس بني الناِس ِمن

الرجال تراجم حفظ على الرجال: ويترتب مبقام األجيال فاألجيال،معرفة
وأزمنتها عصورها تعيش العلم،املتالحقة وشرف تعيشه الذي الزمِن أفضليةَ فتظنُّ

حيكم أسالفهاالذي وتاريخ تارخيها عن انقطعت هي إذا تاريخ،ه عرفت إذا أما
األزمان بني الفرق هلا متيز أصوهلا تراجم وقرأت العصور،أسالفها مل معا وحتددت

الرجال .ومقامات



 
 )( 

أهله من كثري قلوب يف الشيطان نفخ قد احلاضر عصرنا إن فصاروا،ولعمري
إبلي إىل ويتقربون أسالفهم يف وأهلهميطعنون آبائهم بشتم بتاريخ،س جهلهم نتيجة

واملكان الزمان لذوات وتعظيمهم طمس،أولئك املتجرئني عملُ سهَّلَ اجلهل ذا و
واالغتراب اإلغراب واستمراريةَ .احلقائق

مقام حازوا كبار وشيوخ الرجال من أفذاذ ـ حضرموت مدرسة ـ مدرستنا ويف
ا،الِعلْمِني درجة إىل واليقنيوبلغوا العبودية،إلحسان صفات بني م حيا يف ومجعوا

تعاىل للموىل أيديهم،احملضة وبكسب احلالل من احلياة أسباب إقامته فصاروا،وبني
احملمود التوكل درجات أعلى ترامجهم،يمثلُون خندم مل إذا نعرفهم أن لنا وأَنى

وا الوسائل من يديه يف مبا احملجوب جليلنا والرذائلونربزها والشهوات ،لشواغل
املادي العجل .وعبادة

الوادي ذلك سكنوا إمنا حضرموت وادي سكنوا الذين احلسينيون العلويون فالسادة
وغايٍة أبدياً،هلدٍف عاملياً هدفاً كان بل املهاجر سكىن بعصر حمدودةً تكن مل بدأ،و

سبٍط وال حبفيٍد ينتهي ولن سامي،باملهاجر هدفاً سيظل األجيالبل جتين نبيلةً وغايةً اً
االتباع وحسن االستقامة بشرط تعاىل اللّه شاء إن جيٍل بعد جيالً .مثارها

لذلك املتبعة والوسائل الكتاب هذا مجع :كيفية
لسيدي الدائمة املالزمة بسبب كانت للجمع األوىل الدفعة أن سبق فيما أشرت

متناه اليت رغبته لتحقيق وأيضاً ورغبةً،االوالد هوايةً ذلك صادف فقد وذاك هذا ومع
وكبرياً مضنياً جهداً يتطلب كهذا جمموٍع إبراز ولكن ؛ الذات كان،من ،وهكذا
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اليومية الوالد سيدي ملذكرات متابعةً كانت الترمجة هذه أمجع بدأت ما اليت) ١(فأول
وترجاله وحطه وعمله حياته تفاصيل أدق فيها مذكرا،جيمع هيوغالب إمنا ته

جامع نافع،كشكولٌ ذايت من،وسفر ينقلها والعظات واحلكم واآلثار األشعار فيها
عليه تقرأُ أو يقرؤها اليت الكتب .مظان

أثناء احلجاز أرض إىل سفره بعد الوطن يف حمفوظةً املذكرات هذه كانت وبالطبع
خبط كان ما إىل إضافةً اليمن جنوب يف االجتماعية صغريالتغريات وهو فوائد،ه ومنها

وظائف    وترتيب والصلوات األذكار من وكثري والده وحياة حياته عن ترمجة
.األوقات

يكفي ال كله هذا حياة،ولكن عن املعلومات من لديهم آخرون شخوص فهناك
معارفهم من االستفادة ميكن املشهور حضرموت،،آل إىل السفر من البد كان وهلذا

مراٍت االستفادةفسافرت وغرض الزيارة لغرض أعلمه،عديدةً مل ما بترمي وعِلمت
قبل الكرمية،من أسرتنا بعض من مسعته ما خالل :ومنهم،وذلك
املشهور-١ بكر أيب ابن اجليالين عبدالقادر بكر،العم أيب اجلد أبناء أكرب وهو

الذكور اخلطية،املشهور الوثائق من مجلةٌ أ،ولديه حيفظه .كثروما
املشهور-٢ بكر أيب بن علوي البحث،العم تفيد اليت الوثائق من مجلةٌ أيضاً ولديه
.وتغنيه
املشهور-٣ بكر أيب بنت فاطمة ومنها،العمة حضرموت يف الذرية أكرب وهي

األسرة عناصر وأخبار وأخباره الوالد سيدي حياة وتفاصيل دقائق من الكثري استفدنا
بك،كلها أيب علويكاجلد واجلد .ر
املشهور-٤ بكر أيب بنت خدجية .العمة

                                                                 
ـري) ١( غ إىل ونشأته تربيته وأسلوب بوالده وعالقته ذاته عن عنه اللّه رضي منه مسعته ملا تسجيالً

حياته تفاصيل دقائق من .ذلك



 
 )( 

العلوية-٥ املكتبة أثرى الذي القطر ونسابة مؤرخ الكاف علوي بن عمر السيد
الفن هذا يف النافعة املصنفات من الشهور،،مبجموعات بآل وثيٍق ارتباٍط على وكان

يف له ترمجتنا يف ذلك ذكرنا النور((وقد .))لوامع

عنأما حياته معلومات استفدنا فقد القبلة وأرض بأحور الوالد سيدي حياة عن
معاصريه من كثري :ومنهم،عدد

احلامد-١ أمحد بن عبدالرمحن املؤرخ العالمة أحور،السيد .صاحب
جنيد-٢ حممد مل سا املشهور،الشيخ بكر أيب اجلد وتلميذ الوالد سيدي .صديق
طو-٣ بن فضل بن حمسن وجليسهالسيد الوالد سيدي صديق .يل

حسب منهم املتفرقة للمعلومات األخذ على حرصنا الذين الرجال من آخر وعدد
الوقت وإمكان .االستطاعة

التسجيل بآلة املتكلم مع تسجيله ميكن ما تسجيل املعلومات مجع يف أسلوبنا وكان
به االجتماع تعثر إذا باملكاتبة أو منه باالستمالء إىلوخاص،أو سافرت أن بعد ةً

احلاجة حسب الترمجة من مواقعها يف املعلومات أرتب ذلك بعد مث وهناك،احلجاز
خمطوطٌ هو ما منها األخرى التراجم كتب من ا ماد مجعت ومواضيع فصولٌ

األعراس((ككتاب بن))تاج علي للسيد العطاس عبداللّه بن صاحل العالمة ترمجة يف
العطاس مطبوعو،)١(حسني هو ما احلضرمي((ككتاب،منها التاريخ للسيد))أدوار

الشاطري أمحد بن حممد شاء،العالمة إن الكتاب فهارس يف املراجع هذه وسنتناول
تعاىل .اللّه

                                                                 
بإندونيسيا) ١( حجريةً طبعةً طُِبع . وقد



 
 )( 

بينهما له النهائي اإلخراج فكرة مث الكتاب هذا ملثل اجلمع فكرة كانت وبالطبع
يف الكتاب مجع بعد أحرص مل حيث إبرازهسنوات على جدة يف ائياً ترتيبه مث الوطن
العام هذا يف إال للقارئ إخراجه أو فرص،١٤١٧للطبع الوقت هذا يف يأ وقد

األخرى التراجم بقية جلمع بن،كثريةٌ علوي اجلد سيدي عن مجعته ما وخاصةً
كتاب ضمن املشهور النور((عبدالرمحن وبقي،))لوامع جملدان منه طبع اجلزءوقد

والطباعة لإلخراج يعد يف،الثالث أخر إضافاٍت مجع أيضا يأ النور((و من))قبسات
الوالد سيدي مع عالقات تربطهم الذين األفراد بعض على التعرف .خالل

التراجم يف الظواهر بعض :إيضاح
املف أو الشعرية األساليب أو العادات بعض يعهد مل الذي القارئ يالحظ اهيمقد

محينياً شعراً أو الظواهر انفعال أو الكرامات عن كالماً حضرموت أهل لدى املعروفة
األمر عليه فيستعجم املعروفة القوايف شعراء لدى مألوٍف .غري

الكرامات مسألة يف فنحيله الكرمي للقارئ املشكلة هذه نذلل أن رغبنا وقد
لكتابنا حضرموت مدرسة لدى الظواهر يريد((وانفعاالت فيمن االتصاف شروط

األسالف كتب املسألة،))قراءة هذه حول مفيد حبثٌ وفيه .وفيه
يف حضرموت مدرسة أساليب أحد فهو الغنائي الشعر أو احلميين الشعر مسألة أما

واحلوادث العواطف عن والتعبري العامية،املخاطبة عليه تغلب شعر يعتين،وهو وال
بق يتقيد ال بل هذا،واعدهابالفصحى يف احلمينية القصائد هذه بناء ضبط حاولنا وقد

القصيدة يف الشعري ووقعها العبارات فهم القارئ على ليسهل واجلدير،الكتاب
الذي الغنائي بالشعر يعرف ما أو باحلمينيات تعتين احلضرمية األشعار أن بالذكر

باأللف االهتمام دون املغناة الشعر نغمات على أصالً الفصيحةيوضع اللون،اظ وهذا
م قلو على وقويٌّ الناس مسامع على طاٍغ الشعر علماء،من من الكثري جند ولذا



 
 )( 

العوام خماطبة يف به يعتنون التعليم وفقهاء الشعيب،الدعوة األدب لغة أنه إىل إضافةً
الناس من األوسع .والقطاع

ثقافِة مصدِر حبضرموت التَّلَقي دوِر عن لهنبذةٌ :املترجم
أسلوب على الدالة العبارات بعض ورود القارئ سيالحظ الترمجة متابعة خالل من

كلفظة حبضرموت والتلقي واألخذ السلف((التعلم ))الزوايا((و))األربطة((و))مدرسة

.وغريها
القدمية العهود منذ واألخذ الطلب أساس حضرموت وادي يف تعترب م،وهذه افأول

مث للطلب، منازهلم يف العلماء وزيارة املساجد يف احللقات العلم من حضرموت عرفت
إىل أو املسجد إىل يضاف مبىن والزاوية ـ زاوية مجع وهي ـ الزوايا بعض بنيت

العلم لدروس وخيصص املنازل ذلك) ١(بعض وغري وتفسري وحديث فقه كزاوية،من
بكر أيب بن علي الشيخ التاسعاإلمام القرن منذ تأسست اليت بترمي املباركة السكران

هذا يومنا حىت والفقهاء العلماء خترج زالت  . )٢(وال

عام املتوىف املقدم الفقيه اإلمام رباط هو فتح رباٍط فأول األربطة ظهور ٦٥٣وأما
عام،بترمي املتوفاة الزبيدية سلطانة الشيخة رباط اإلم،٨٤٣وبعده رباط اموبعده

عام املتوىف باخلريبة باسودان أمحد بن عبداللّه الذي،١٢١٣الشيخ سيئون رباط مث
احلبشي حممد بن علي احلبيب يسلم،بناه بن حممد الشيخ بناه الذي الغيل رباط مث،مث

                                                                 
حضرموتهذ) ١( أهل عند ـاأما،ا فيه تعاىل اللّه يذكرون للصوفية جممع فالزاوية أخرى بلدان يف

وأورادهم أدعيتهم معتاد ويؤدون القرآن . ويقرؤون
ـدر) ٢( يتص ـذي ال املشهور أمحد بن عمر احلبيب العالمة الفقيه ترمجة حاشية يف هلا أشرنا وقد

برقم هذا يومنا يف الزاوية يف الوالد] ٨٤[للتدريس سيدي شيوخ بقية . مع



 
 )( 

عام بين الذي ترمي احلديث،١٣٠٤رباط النمط ذات املدارس بعض ظهرت مث
حكومية غري أهليٍة بصبغٍة بترميولكنها احلق ومجعية بسيئون النهضة مدرسة .مثل

خصوصا والنحو الشافعي والفقه القرآن علوم على تتركز التدريس طريقة وكانت
عموما التدرج،وغريها مبدأ للمبتدئ مثال،ويعتمد الفقه يف اجلامعة((فيقرأ ))الرسالة

ـشي ـب احل ـن زي بن ـد أمح ـب ـي احلب الص((مث،لإلمام للعالمة))غرياملختصر
بافضل عبدالرمحن بن عبداللّه النجا((أوالفقيه مسري))سفينة بن مل سا الشيخ للعالمة

الشافعي والتقريب((مث،احلضرمي الغاية األصفهاين))منت شجاع أليب
ـة ـوم ـظ ـن الزبد((وم رسالن))صفوة ابن السالك((مث،لإلمام البن))عمدة
املصري الطالبني((مث،النقيب النووي))منهاج زيادة،لإلمام الفترة هذه يتخلل وقد

الكرمي(( احلضرمية((بشرح))بشرى باعشن))املقدمة سعيد املعني((و،للشيخ ))فتح

الشيخ،للمليباري يراه ما حسب الكتب من غريها . وكذا
وغريها واحلواشي الكتب مبطالعة أثناءها بعض،ويوصى للطالبوتقرر الدروس
ـ ك األحكام وأحاديث املدلل الفقه يف املرام((املتقدمني الصحيحني((وشروح))بلوغ

املختلفة)) السنة كتب من غريها يقرأ. أو النحو اآلجرومية((ويف آجرُّوم))منت البن
الندى((مث))متمِّمتها((مث،بدءاً هشام))قطر ابن النحاة مالك((مث،إلمام ابن ألفية

ذلك،املشهورة)) تتخلل اإلعراب((وقد احلريري))ملْحةُ يبتدئ،لإلمام العقائد ويف
ـ العوام((ب احلاجة))عقيدة حسب يتدرج مث املرزوقي .للشيخ

متكامل أسبوعي روحيٍّ بربنامج الطالب يرتبط العلوم هذه قواعد على وزيادة
وال اخلشية إىل باطنه اللّهيوجه من واخلوف السلف،ذكر رتبه ما خالل من وذلك

الشيوخ بني ولقاءاٍت وروحاٍت وموالد وحضراٍت زياراٍت على،من باألثر يعود مما
اللّه أهل على والتعرف ورسوله باللّه والعزة والسمو الروح بصبغة ويصبغه .الطالب



 
 )( 

يف املتمثلة احلديثة املدرسة زحف مبجرد انتهى كله حبيثوهذا احلكومات منهج
التربية مبسألة واستقلت ا أبوا وأغلقت السلفية األربطة نشاط املدارس هذه زامحت

سياستها عن ومعربة للحكومة تابعة خدمات وظيفة منها وجعلت .والتعليم
وهلا معينٍة حيثياٍت من ونافعةٌ مفيدةٌ منهجيةٌ احلديثة املدرسة منهجية أن املعلوم ومن

إ ؛مردودات العالية املراحل إىل دراسته الطالب واصل إذا خصوصاً الدارس على جيابيةٌ
ملنهج وأعداء أضداد إىل يتحولون املنهجيات هذه يف الطالب من كثرياً ولكن

ا ذا احلديثة املدرسة داخل ضمنية سياسات من رسم ما بفعل .أسالفهم

واحلذف اإلضافة أوجبت التأليف خالل :مشكالت
أولكا باعتباره الكتاب هذا مجع بداية املشهورية((نت التراجم))اجملموعة يف

عام احلجاز١٣٩٣خالل إىل الوالد سيدي سفر بعد الوطن يف كنت عندما ،تقريبا
حىت علوي اجلد وسيدي الوالد سيدي ترمجة وخاصة التراجم مسودة رتبت أن وما

الوا سيدي عليها ليطلع احلجاز إىل فيهاأرسلتها رأيه ويرى عدة،لد عنده وبقيت
شعريٍة وأبياٍت وتقديٍر شكٍر برسالة مشفوعةً أخرى مرة إىل أرسلها مث وبقي،شهور

عام حىت والتعديل واإلضافة الترتيب حتت من١٤٠٠الكتاب اخلروج اللّه هيأ حيث
متعر كفي على روحي فيه محلت دامٍس ليٍل ظالم يف احلدود متجاوزاً ضاًالوطن

السجن أو .) ١(للموت
وفاة بعد قبلي سافروا الذين وأوالدي وأسريت أيب ولقيت احلجاز إىل بلغت وملا
من وهدوئها ا تواز بعض تستعيد النفس بدأت األوىل الشهور وخالل بعدن أمهم

                                                                 
ـروٍف) ١( ظ إىل فيها الشخصية حيايت تعرَّضت األعوام هذه خالل اخلاصة احلياة يف تطوراٍت بعد

جادٍَّة غريبٍةنفسيٍة وأمسيته،وحتوالٍت جمموعاً الذكريات((فضمنتها ـف،))فيض مؤل ـو وه
حىت الطفولة منذ احلياة يف جتربيت أطراف عامجيمع احلجاز يف  . ١٤٠٠االستقرار



 
 )( 

املضطرب اخلط اخلاص،رحلة مؤلفي إيلّ يرسلوا أن الوطن يف إخويت إىل فأرسلت
املشهور املعرفةبآل م يل يأت الذين والشخوص املراجع ضوء على أرتبه وبدأت

املراسلة أو وسيدي،باملقابلة الوالد سيدي ترمجة من منه ذكرته ما واستكمل مت حىت
علوي بن بكر أيب االستمرار،اجلد عن توقفت مث كراريس عدة منها مجعت وقد

أخرى .النشغاالٍت

عام األخ١٤١٠ويف علي كتابعرض إبراز بلفقيه حممد بن النور((علوي ))لوامع

بدمشق والثاين،وطبعه األولَ اجلزَء الكتاب من وسلمته بالفكرة فطبعها،فرحبت
مواضيعه بعض إلكمال خمطوطاً الثالث اجلزء وبقي النور،مشكوراً قبسات وبقي

عام حىت لدي .هذا١٤١٧حمفوظاً
هن زالت فال الظروف يؤ نفرغوعلى أن نرجو اليت املهمة التعديالت بعض اك

األخرية،منها السنوات هذه خالل ماتوا الذين الشيوخ بعض وفاة ذكر وأمهها
املختصرة الرجال تراجم بعض واألصدقاء،وتوسيع الشيوخ بعض عن وإضافات

أخرياً تداركناها اليت الوقائع .وبعض
جهٍد من استطعنا ما بذلنا قد أننا إثباتهوأعتقد يلزم ما إثبات سبيل باب،يف يف خاصةً

سيدي تالمذة من نذكرهم مل ممن الكثري العدد هناك ولكن ؛ واملريدين الشيوخ ذكر
ذلك بعد إليه آلوا وما م عالقا تفاصيل أو م حيا عن شيٍء وجود لعدم .الوالد

وا الرجال من هناك أن بيقٍني ويعلم اجلمع هذا على وقف مبن منفنهيب ملريدين
الطبعة يف لنتدارك املعلومات من لديه مبا يسعفنا أن وأخباره ترمجته ذكر من يستفاد

ذلك .القادمة



 
 )( 

هامةوهنا علمية توسعنا،مالحظة أننا العلم أهل بعض ألذهان يتبادر قد أنه وهي
يف يسمى مما العلمية الترمجة أصول حساب على الكتاب هذا فصول بعض يف كثرياً

ك التراجمفن له))حشواً((تابة حمل ال ومما حمموٍد االعتبار،غري بعني وضعنا ولكننا
صلة هو ما منها التفاصيل هذه من لكثري إثباتنا من جننيها اليت الكبرية الدعوية الفائدة

ساعة صحبة ألخيه اإلنسان ينسى أال قبيل من هو ما ومنها غري،للرحم فوائد ومنها
ق من كان وإن العلميةذلك الترمجة ألصول املخالف احلشو . بيل

القصد وراء من واللّه
املؤلف



 
 )( 

ِم الرَِّحي الرَّمحِن اهلِل ِبسِم

 
األسباب وهيأ الدواعي حرَّك الذي هلِل صور،احلمد من تثِْبت أَنْ الفقِري نفس وأهلم
األلباب أولو به يتَِّعظَ أن جيدر ما الذي،األصول األصِل على والسالم والصالةُ

واإلخبات والواليِة اهلداية فروع منه األرض،تفرَّعت ِمل عوا يف احملبوِب احلبيِب
ـزامل،والسماوات البيناِتن حمكم يف عليه : ِل

وغري{  ِصنوانٌ ـِيلٌ وخنَ وزرع أعناٍب ِمن وجنات متجاورات ِقطَع األرِض ويف
يسق اُألكُِلصنواٍن يف بعٍض على بعضها ونفَضلُ واحٍد مباٍء ذِلك،ى يف ِإن

ـات .}َآلي

نبٍذ وجمِع لتسجيِل الوطن يف كنت أَنْ منذ كبريةٌ ِهمَّةٌ النفِس يف سرت فقد وبعد
األجداد وساديت أصويل حياِة من وعمديت،مضيئٍة ومالذي سيدي حبياة مبتدئاً

املرح املشهوروالدي عبدالرمحن بن علوي بن بكر أيب بن علي مواله برمحة ،وم
احلكمة دراري السامعني على منه ينثر كان الذي الدعوة حمراب فَرغَ أن بعد وخاصة

النفوس وتطمئن األفئدة فو حيث إىل وطنه من لسفره احلسنة ترك،واملوعظة فلقد
فراغاً هناك تعاىل اللّه رمحه الوالد ميْألسيدي ولن ميُأل وصاحبه،ال ميَأل أَنْ له وأَنى

السلوك متفرد الشخصية فذ .كان

والغريِة احلَريِة بني تلَفتُّ وتنادي،وهكذا تدعو اآلثار الدعوة،فوجدت وبذور
يٍج زوٍج كل من وأنبتت وربت اهتزت قد احلسنِة مبار،والتربية مجعاً كاًفأَوفَيت



 
 )( 

الزمان من عامني رمحه،خاللَ الوالد سيدي إىل الوطن بالد من اجلمع ذلك وأرسلت
املطهرة البالد هذه من مقره يف تعاىل اجلمع،اللّه ذلك أيب به،فاستحسن وفرح

مجيالً،كثرياً نثرياً وكالماً شعريةً قصيدةً يل ـب ـت بدعواٍت،وك يل ودعا
تعد،مباركاٍت مين طلب منهكما حرصاً العبارات بعِض وطَمس الفقرات بعِض يلَ

غري يعيش أنه مع املألوف فلك يف دائراً عنه احلديث يكونَ أن تعاىل اللّه رمحه
.املألوف

األمر بنا استقر حيث إىل الوصول أسباب اللّه حبمِد يأت اجلمع،مث فقرأت
تعاىل اللّه رمحه مسامِعه على الفقراتوناقشت،املبارك من ـثٍري ك يف مستفيداً ه

احلاضر ووقائع املاضي وأحداث نصابه،والعبارات األمر استوىف أيب،حىت فسماه
يده خبط عليه : وكتب

}{
التالية التراجم حيتوي مجعاً :لكوِنِه

موسع-١ املشهورترمجةً عبدالرمحن بِن علويِّ للجدِّ املهاجر،ةً بدار طبع وقد
عام أوىل اثنان١٤١٢طبعة منها خرج جملدات ثالثة من((ومسيتها،يف النور لوامع

املشهور عبدالرمحن بن علوي العالمة السيد ترمجة . ))خالل
املشهور-٢ عبدالرمحن بن علوي بن بكر أيب للجد موسعةً يف،ترمجةً وهي

للطباعة . طريقها
هذا-٣ كتابنا وهو املشهور، علوي بن بكر أيب بن علي الوالد لسيدي موسعةً . ترمجةً

الفضلُ له من استشرت األجيال وأب الدائرة شيِخ على احملتوم األمر جرى أَنْ وملّا
األسال خليفةَ ـةَ ـالم ـع ال احلبيب وشيخي سيدي وأدوايت ذايت على ،فواملنة

السَّقاف أمحد بن حبياته،عبدالقادِر اللّه نويت،أمتع فيما بالبدِء علي ونشِر،فأشار



 
 )( 

مجعت واألجداد،ما اآلباء حبياة تنطق صوٍر رمحه،من الوالد سيدي بترمجة مبتدئاً
تعاىل املراد،اللّه األمر يف والسَّداد،وبدأت العونُ اللّه .) ١(ومن

و فصولوقد على إمجاالً،ضعته : وهي
ونشأته- ووالدته الوالد سيدي نسب . ذكر
أشياخه- اشتهروا،ذكر أو عنهم وتلقيه أخذه وقوي طبقته تقدمت مبن وبدأت

غريهم من ذلك،أكثر وحنو استجازةً م اتصل مبن أشياخه ببقية أردفته . مث
بذكر- مبتدأً الوالد سيدي حياة لعرض تعرضت أحورمث إىل هجرته مث ،زواجه

إحيائها يف الفضل للوالد كان مساجد من فيها وما أحور على عادات،ومعرجاً ومن
تغيريها يف الفضل له كان . سيئة

اللّه- إىل الدعوة يف أعوانه لذكر تعرضت اللّه،مث رمحه أبوبكر اجلد ،ووفاة
الذري من اللّه رزقه وما الوالد لسيدي األخري الطيبةوالزواج . ة

                                                                 
ـلةٌ) ١( ص هلم الذين األقارب وبعض العلماء بعض على وزعتها اليت الترمجة مسوَّدِة من الفراغ بعد

م مالحظا إلبداء الوالد مب: بسيدي اليوميِّ املَدرِس يف املُسوَّدةَ تلك أقرأَ أَنْ ببايل ـزخطَر ـ لن
احلبيب ـهولكعبدالقادرسيدي في ـم ـت خ الذي اليوم ذلك،ويف عن تتراجع كانت النفس نَّ

ـمشهورولدي ال ـر ـك ـوب أب ـاف ـق اهلنية((كتابس يف))العطية ـت رأي ـدرس امل يف
يف ـني جالس ـ الفقري ومنهم ـ الناس من غفري مجع مع وكأنه املنام يف الوالد سيدي املساء

احلبيب سيدي يتصدره جعبدالقادرمدرس ـتوهو كن ـا قليالً،وفيم ـٍع مرتف فراٍش يف الس
معناه مبا أذين يف مهس الوالد سيدي جوار ـدالقادر: أجلس عب احلبيب على التراجم قرأت هل

بالنفي فأجبت ـب،؟ احلبي ـام مق ـىت ح يديه على معتمداً ركبتيه على حيبو اللّه رمحه فرأيته
الترمجعبدالقادر بشأن أُذُِنِه يف يكَلمه اوأخذ وقراء ـب،ة احلبي ـربت أخ ـايل الت اليوم ويف
ذلكعبدالقادر منذ عليه الترمجة بقراءة يل فأذن ـومبالرؤيا ـي الولد،ال ـرع ـش يفسقافف

الثاين مجادى تاريخ من ـام١٤٠٣قرائتها ع ـن م صفر ـر ـه ش .١٤٠٤حىت



 
 )( 

والقرآن- بالعلم الوالد سيدي عالقة على الضوء سلطت العلمية،مث معارفه وذكر
والدعوية واالجتماعية العلمية نشاطاته . وكافة

اللّه- إىل الدعوة يف رحالته ذلك وآثاره،وبعد مكاتباته،ومؤلفاته من نبذ مث
وأسانيده،ومواعظه إجازاته ذكر . مث

ب- ذلك احلجازوختمت إىل االنتقال بعد جهوده من صور اللّه،ذكر رفع ما مث
تعاىل اللّه رمحه املنية وافته حىت وأمراٍض ابتالءاٍت من قَدره التأبيين،به حفله وذكر

تعاىل اللّه . واخلامتة،رمحه

املشهور علي بن أبوبكر
١٤٠٢-جدة



 
 )( 

علو بن بكر أيب بن حممدعلي بن علوي بن حممد بن بكر أيب بن عبدالرمحن بن ي
بن الدين شهاب أمحد بن عبدالرمحن بن شهاب أمحد بن حممد بن أمحد ابن املشهور
علي بن الدويلة موىل حممد بن السقاف عبدالرمحن بن بكر أيب ابن علي بن عبدالرمحن

مرباط صاحب حممد بن علي بن حممد املقدم الفقيه ابن علوي قسمبن خالع علي بن
العريضي علي بن حممد بن عيسى بن أمحد اللّه إىل املهاجر ابن اللّه عبيد بن علوي بن
علي بن احلسني بن العابدين زين ـي ـل ع بن ـر ـاق الب حممد بن الصادق جعفر بن

وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول ابنة الزهراء فاطمة بن طالب أيب .بن

امللقب املشهور علوي بن بكر أيب بن علي الوالد املرحوم سيدي ))أبوطالب((ولد
)١  (

يف ترمي مبدينة ترمي عام١٦مبدينة من احلرام اهلجرة١٣٣٤حمرم هو،من كما
حبضرموت املواليد بثبت حبكومة،موجود الرمسية املعامالت سجل يف أثبت وقد

الر،عدن اجلواز نسخة يف عاموكذلك ميالده بأن ـ١٣٣٧مسي ،م١٩١٧/ ه
األول هو التارخيني من .واألرجح

                                                                 
امل) ١( عبدالقادر العم وفاة مناسبة يف لترمي زياريت خالل ـاموجدت ع ـاين الث ربيع ١٤١٨شهور

أحفاده ميالد تواريخ فيها ذكر علوي اجلد خبط ورقةً مشهور علوي العم أبناء ـهم،لدى ومن
الوالد يلي،سيدي ما عنه كتب ـ: فقد أبوطالب وكنيته ـ علي املبارك السيد ولد

يف املشهور علوي بن بكر أيب سنة١٦ابن ـاء١٣٣٤حمرم العلم ـن م اللّه ـاملنيجعله الع
آمني العارفني . الداعني



 
 )( 

العظيم القرآن اآلباء،حفظ عن األبناء توارثه وتقوى وورٍع علٍم بيت يف وترعرع
األجداد علوي،عن بن أبوبكر اجلَدُّ وفعله بقوله اللّه إىل الداعي السيد والده

الذ العامل م ـ ـعال ال ـده وج اجلداملشهور، والتدريس اإلفتاء يف املشيخة رتبة بلغ ي
بقوله الشاطري عمر بن عبداللّه احلبيب وصفه الذي املشهور عبدالرمحن بن :علوي

علَِويٌّ وِإمسه ـةْعلَِويٌّ ـيَّ سِخ أَياٍد لَه هامشيٌّ
جالٍل عظيم فاِضلٌ معنِويَّةْسيِّد لَِطيفٍَة ِصفاٍت ذو

طُراًساد اخلَالِئِق على مِطيةْفَضالً املَعايل ذُروةَ وامتطى
بأَرٍض مِنري واحد السَِّجيَّةْعلَم حِسني منهلٌ موِرد

دأْباً والقوِل بالِفعاِل ِنيَّةْداعياً ِبأَحسِن والتُّقَى للهدى

وأسبابه باخلري النابض املبارك احمليط هذا بكرويف أيب بن علي الوالد سيدي نشأ
مباركني واهتماٍم رعايٍة حتت العلم،املشهور حمبة أسرته وكافة وأمه والده لقنه

ومائه لبنه مع إياه اخلير،وأشربوه احمليط هذا يف إليه ويستمع اللّه كتاب يقرأ فترعرع
الشي،النير قبة إىل والده أخذه حىت واستقام عوده استوى أن مريِّم((خوما ))أيب

)١ (

ذا للتربك بترمي العلويني سادتنا عادة جرت كما تعاىل اللّه كتاب حفظ من ليتمكن
املبارك السلفي مواطن،املقام إىل املبكر العمر هذا يف تعاىل اللّه رمحه والده أخذه كما

                                                                 
العالمة) ١( بناها سلفيةٌ قبةٌ مريٍِّم أيب أمحدقبةُ بن حممد بن عمر بن ـريم((امللقبحممد م ـو ))أب

سنة١٠املتوىف األول يف،٨٢٢ربيع الشِّليُّ اإلمام له ترجم ـب((وقد مناق يف الروي املشرع
علوي بين ر،))السادة بىن اوقد وتوىل العظيم القرآن حفظ على وأوقفها القبة هذه اللّه محه

حياته من جزءاً القرآن وحتفيظ ـرض،تدريس الغ لنفس موجودةً املباركة القبة هذه زالت وال
اليوم حىت ـه،امليمون توجي ـت حت فيها تعاىل اللّه كتاب من شيٍء حفظ شرف يل كان وقد

يف تعاىل اللّه رمحه الوالد حضرموتسيدي إىل أحور من رحالته سين .  إحدى



 
 )( 

املشهور ترمي رباط يف العلوم لبدايات هلذا) ١(التلقي املنعقدة فأخذ،الغرضومدارسها
وعلوم والتصوف واحلديث والتفسري الفقه علوم بدايات األجالء أشياخه أيدي على

والفرائض املواريث علم من وشيئا والصرف كالنحو بصفة،اآللة موزعا وقته وكان
والذكر العلم جمالس وريادة ومدارسته القرآن قراءة بني حضور،دائمة عن ينفك وال

العصر الروحة اللّهجمالس رمحه الدين شهاب بن علوي احلبيب جملس يف تقام اليت ية
العيدروس،تعاىل شيخ بن عبدالباري احلبيب رمحه،وعند والده يقيمها اليت واجملالس

آنذاك الغنا ترمي مدينة ا تزخر كانت اليت واملعرفة الفضل مواطن من وغريها .اللّه

وتر بنشأته احمليطة العوامل هلذه وتزكيةوكان وترقية ذيب يف وكبري هامٌّ دور بيته
والصالح اخلري حبَّ املُهيِّئَِة وقَواِبِلِه الكامنة واستعداداته امللهمة مساعد،نفسيته وعاملٌ

واإلرشاد والوعظ للتدريس املبكر والتصدر األهلية بوادر حنو الزمنية املسافات طي يف
.

                                                                 
عام) ١( يف التقوى على أُسِّس علميٌّ معهد هو ترمي ـةٌ،١٣٠٤رباط خنب ـه في للتدريس وتصدر

حضرموت علماء ـيمن،من وال ـرموت حض ـاء أبن من والطالب العلماء ألوف منه وخترج
وغريهم وأندونيسيا واملاليا وزجنبار والصومال م،وعدن ـبوكان احلبي ـيوخه ش ـرز أب ن

سنة املتوىف الشاطري عمر بن ـ  . ١٣٦٠عبداللّه ـرمي((عن.  اه احلض ـاريخ الت ))أدوار

 .  ٤٢٢ص



 
 )( 

اللغة يف الشيبمن: الشيخ فيه العام،استبان العرف اجملرب: ويف احلاذق ،هو
اخلاص العرف الثالثة: ويف الشرع علوم يف الراسخ مادة: هو هو الذي اإلميان

الفقه،التوحيد علم مادة هو الذي احلقيقة،واإلسالم علم مادة هو الذي واإلحسان
.)١(والسلوك

التصوف أهل لغة الروح: ويف حييي من بههو ويقتدى النفس .ومييت
اصطالحهم والدقائق: ويف للحقائق كاشفاً ـاً ـ ـي ـ ـدنِّ ـ لَ علما علم .من

فيه اللّه مجع ما األشياخ هؤالء من األوىل مرحلته يف الوالد سيدي وجد وقد
عليه وقرأ يده على تلقى من فمنهم كلها وألبسه،اخلصائص عليه بارك من ومنهم

له ودعا .)٢(وأجازه
م حيا من يسرية نبذ ذكر مع األشياخ هؤالء من عدد جلمع األسباب يأت وقد
أمسائهم ذكِر غري شيئاً ـت ـِب ـثْ ن بأن الوقت يسعفنا مل من ومنهم ،وأحواهلم

ذكرهم يف الشروع أوان هو التوفيق،وهذا اللّه .)٣(وأسأل

                                                                 
كتاب) ١( الشيخ((من مناقب يف ملبنبكرأيباجلواهر .بتصرف٣٥ص))سا
ـ) ٢( ل ـاً مقارن كان أو عاصره ممن كان ذكرناهم الذين الشيوخ بعض أن القارئ يفسيالحظ ه

يستمد أن على حيرص الوالد سيدي كان إذ ؛ باالتصال العربة ولكن ؛ والطلب والزمن العمر
ووالية وتقى صالح ذي كل ـه،من ل ـذهم اخت والود احلب أهل من عدد بذلك له فاجتمع

وأسوة ومقتدى باجلميع،شيوخاً اللّه .  نفعنا
سيد) ٣( اتصال نذكر مث الشيخ ترمجة نذكر بأن بهوذلك الوالد . ي



 
 )( 

بن بكر أيب بن عبدالرمحن بن علوي املريب الفهامة اجلهبذ العالمة ـدي ـي س ـو ه
املشهور حممد بن علوي بن .حممد

عام ترمي مبدينة اهلجرة١٢٦٣ولد من،من عدد على وأخذ وترعرع نشأ ا و
والسُِّويري بترمي عصره دوع،أشياخ إىل سافر عبداللّهمث بن حممد الشيخ على وأخذ ن

سنوات سبعة بني،باسودان عاماً عشر سبعة بالتدريس واشتغل ترمي إىل عاد مث
وترمي .السويري

سنوات مخس ا ومكث مصر إىل رحل الشريف،،مث األزهر مشايخ على وأخذ
ا حممدا،وتزوج مساه ولدا صغرياً،وأجنب تويف بعد،وقد توفيت ،زوجتهكما

احلجاز إىل مصر من العلم،وعاد لغرض واليمن والشام تركيا إىل إىل،وسافر عاد مث
به،حضرموت يليق استقباالً ووجهاؤها علماؤها بقرب،واستقبله بترمي وسكن

ووالدته أسرته كانت حيث حسني الشيخ عاشق،مسجد مسجد بعمارة واشتغل
احملض مسجد وعمارة فيه فيهوالتدريس والتدريس رباط،ار يف أيضا للتدريس وتصدر

عام،ترمي داره١٣٢٥ويف وباع احملضار عمر الشيخ جامع جبوار أخرى داراً ابتىن
إىل،األوىل والدعوة التدريس بني وخارجهوعاش املبارك الوادي يف فكاناللّه ،

والسو وسيالن اهلند وإىل اليمن إىل خ،احليرحل يده على كثريوأسلم يزللق مل و ،
اللّه توفاه حىت احلال ذلك السبتعلى يوم عشية مبقربة١٣٤١حمرم٢٤يف ودفن ،

األبرار رمحة اللّه رمحه علوي،زنبل جده حياة من تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي أدرك



 
 )( 

ِسنِِّه ِلِصغِر كثرياً شيئا منها يذكر ال ولكنه سنوات قرأ،سبع أنه أخربين عليهوقد
وأجازه له ودعا الصغري السن ذلك يف وألبسه .) ١(الفاحتة

الوفاة يوم العهد ذلك من الوالد سيدي يذكره يوم،ومما صادف أنه ذكر فقد
السادة أحد زواج إىل األطفال خروج اجلد،وفاته على أدخلوهم م ثيا لبسوا وملا

الوا سيدي أن إال املوت فراش على وهو يصافحونه يفعلوي يومها رآه أنه يذكر لد
الرمسية وهيئته لباسه تغري،كامل قد األمر وجدوا الزواج مراسيم من عادوا وملا

أغلقت قد بوفاته،واألبواب الوالد،وأخربوهم سيدي امتداد: وقال يذكر إنه
حيث اجلَبانة إىل باجلامع درسه موقع إىل أُدِخلَ حيث احملضار عمر مسجد من اجلنازة

ا األموات على يصلّى نال،كان قد تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي فإن ذلك ومع
له والدعاء كوفيته وإلباسه برؤيته جده الصاحلني،بركة يتوىل .واللّه

 

األديب السيد األر،هو الدين،يباملتواضع هذا من احلسن بالقول يف،الصادع
علوي بأبيه ترىب تعاىل اللّه رمحه علوي اجلد أبيه منوال على ووادي قطر ونشأ،كل

والتقوى واحللم العلم من بيت املشهور،يف عبداللّه بنت زهراء احلبابة وكان،أمه
ترمي مدينة من بالقرب السويري بقرية اجلد،ميالده كان بعدحيث ا مقيما علوي

                                                                 
اإلجازات)  ١( فصل يف املثبتة الشرعية وصيته يف اإلجازة هذه إىل الوالد سيدي .أشار
ص) ٢( الصورة امللحق١انظر . يف



 
 )( 

يف للبالد احلاكمني غرامة آل وبني املشهور عبدالرمحن األعلى اجلد بني وقعت حادثة
الزمن من احلقبة .تلك

واآللة واحلديث التصوف وعلوم الشرعية العلوم من وافراً قسطاً أبوبكر اجلد وتلقى
والعلم األجالء األشياخ من عدد على العصر ذلك علوم من ويفوغريها األوفياء، اء

للعلوم اجلامع والده الفهوم،مقدمتهم رتب على معلوم،واحلائز عند يقف ال ،مبا
به واهتم خاصةً عنايةً به اعتىن الذي املشهور بكر أيب بن عبدالرمحن بن علوي اجلد

بالغاً اخللصاء،اهتماماً والطاعة النجابة لوائح له تراءت وقد أن،خاصةً بعد وسلمه
بن عبدالرمحن العالمة املفيت كاحلبيب الشيوخ أفاضل إىل وتربيته علمه قاعدة ـى ـن ب

املشهور حسني بن الشاطري،حممد عمر بن عبداللّه بن،واحلبيب عمر احلبيب ووالده
الشاطري العصر،أمحد شيوخ من وغريهم الدين شهاب بن علوي له،واحلبيب كما

ا حممد بن علي باحلبيب علوياتصالٌ اجلد والده حياة يف وخاصة له،حلبشي وحصلت
ترمي إىل علي احلبيب دخول يوم يف رآها مبشرة منامية اليوم،،رؤيا ذلك يف ا فأخربه

خبري له ودعا اللّه،فاستبشر رمحه بكر أيب اجلد ترمجة يف كاملة الرؤيا ذكرنا ،وقد
الدع نشر سبيل يف للرحلة حمبا أبوبكر اجلد اللّهوكان إىل اجلد،وة رعاية كانت حيث

واألولياء العلماء فحولُ به سبق الذي املستقيم السلوك من اللون هذا إىل منصبة علوي
وسلم وآله عليه اللّه صلى النيب وإىل،إىل واهلند اليمن إىل ومراٍت مراٍت معه رحل فقد

وعلم حضرموت، بالد من الرحل البدو فيها ينتشر اليت اليتاألودية السليمة الكيفية ه
ِمن وأَورثَها أبيه من احلكمةَ اخلالصة،فورثَ الناصعة الدعوة إىل القلوب ا تنجذب

املشهور بكر أيب بن علي الوالد سيدي بِنيِه ِخريِة إىل .بعِده



 
 )( 

ومخسة الذكور من مثانيةً له أجننب النساء من عدداً تزوَّج أبابكر اجلد أن ذُكر وقد
وبنتانمن الذكور من سبعة وفاته بعد احلياة قيد على منهم بقي يأمل،اإلناث وكان

تعاىل اللّه كتاب وحفظ الدعوة راية حلمل يتأهل من فيهم يرى تعددت،أن حيث
ظل أنه إال والعلوم املعارف من طيبا وحظا وافرا نصيبا منهم كل ونال األبناء مشارب

الت حبفظ الغليل يشفي مبولود ـزحيلم يف،يلن املرجوة خبيئته خيبئ القدر وكان
حركة،حينها من به حييط مبا االرتباط غمرة يف أبوبكر واجلد الليايل إحدى ويف

النائم يرى فيما رآى املرموق العالمة والده به يتمتع ـر ـاخ ف ـين دي ومظهر ((علمية

العيدروس عيدروس بن عبداللّه احلبيب لس) ١(كأن له وخيرج اجلد،انهيأتيه فيمصه
مصات ا))أبوبكر أحدا خيرب مل و الرؤيا عن وسكت استيقظ بعض،مث يف كان فلما

العيدروس عيدروس بن عبداللّه باحلبيب التقى ترمي يف اجملتمعة فابتدره،املشاهد
الرؤيا عن الرؤيا،بالسؤال عليه وقص رآه مبا معرفته سابق من أبوبكر اجلد ،فدهش

احل طائعافبشره مباركا اللّه لكتاب حافظا يكون يأتيه مبولود عبداللّه ومرت،بيب
اجلديد وتنشر القدمي تطوي ا كعاد احلبابة،األيام على جلية احلمل بشائر فظهرت

الدين شهاب آل بنت عام،علوية احلرام حمرم شهر من عشر بالسادس وولدت
امل١٣٣٤ ـزوساد بهن املبشر املولود جة والده،ل يرى وهو السرور األب وغمر

وجوده قبل الدعاء من نصيبا نال الذي املبارك املولود ذا عينه تقر علوي اجلد
.وميالده

لولده الصاحلة التنشئة يف غايته االهتمام بكر أيب باجلد شيوخ،وبلغ إىل فأخذه
السلف عادة بذلك جرت كما عليه ويباركون حينكونه أن،العصر سنوملا يف أصبح

والكتابة القراءة مبادئ على ليدربه سعيد كرامة الشيخ ِمعالمِة إىل بأخذه اهتم التعليم
                                                                 

الزمن) ١( من احلقبة تلك يف ـب ـي ـب ـح ال ـذا ه على يطلق ترمي((كان يل))شيخ روى كما
احلبيب السقافذلك أمحد بن  .  عبدالقادر



 
 )( 

العظيم القرآن حفظ قبة،وعلى يف نعليه حفظ))أبومريم((وخلع على بالعون الشهرية
تعاىل اللّه عليهم،كتاب يدخل ما القبة ألوالد اجلد اشترى إذ مشهوداً يوماً وكان

واحلنظل ـ املنقّى السمسم ـ والفحيط ـوز الل ـن م عند،السرور ترمي أهل كعادة
املباركة النرية القبة هذه إىل أبنائهم . إدخال

وقرآنية عربية دروس من حيفظه ملا واملذاكرة واملراجعة بالرعاية يتعهده ،وكان
اجلا واجملالس العامة املدارس إىل واألخرى الفينة بني شيوخويأخذه حيضرها اليت معة

برؤيتهم التربك له حيصلَ أن يف بكر أيب اجلد من رغبة الفتح،حضرموت وحيصلَ
إليه منهم خاصةٌ،بالنظر عزلةٌ له وخصصت الشهري الرباط طلبة ضمن اندرج أن وما

وصار خاصاً، اعتناًء به واعتىن عليه نظره الشاطري عمر بن عبداللّه احلبيب حط حىت
األدبمال كمال مع وغريها والتفسري والفقه القرآن ودروس العلم جملالس دائما زما

أقرانه من كثري ا له شهد ذاِتيةً ِجِبلةً فيه كانت اليت السرية واستقامة السمت وحسن
أقرانه إليه مييل ما إىل مييل فال املرحلة، هذه ي،يف ما على ـزويعاتبهم منن إليه عون

ال اللباس والترك جيدي ال مبا العلم عن اِالنشغال أو باللعب االهتمام كثرة أو سلفي
أظفاره،ينفع نعومة منذ شخصيته يف التفرد شروط حيمل كان أَلفَه،فلذلك فقد

واهلندام اهليئة يف حىت وباطنا ظاهرا األسالف آداب على . والده

ق يف اللّه ـاب ـت ك حفظ يف ورفيقه معاصره يل روى ـةوقد مرمي((ـب ))أبو

سهيل كرامة العالمة من) ١(الشيخ املبكرة املرحلة تلك خالل الوالد رؤية أَِلف بأنه
                                                                 

إىلشيخ) ١( حضرموت من قَِدم يف١٣٩٤عامجدةناسك إماماً ـاه((مسجدواشتغل ـ ـي ))بات

الكندرة ـيحبارة للقاض ـا متربع مساعدا تقريبا عاما عشرين خالل حضرموت يف كان وقد
السيد الداخل حبضرموت السقافالشرعي عمر بن مل يف،سا الوالد سيدي مع له كانت وقد



 
 )( 

يفارقه ال جيبه يف والسواك السلفية اهليئة بكامل القبة إىل يأيت وهو ولذلك،حياته
على وصرباً صادقاً تعلقاً منه ورآى املتواضعة اهلادئة جبلته إىل والده املشاقأَِنس

وتفاٍن بإخالٍص ممتزٍج ِبرٍّ وِصدق من،وتجلداً عرفه من كل بذلك له شهد وقد
واألباعد واألقارب شيئاً،األهل أَِلفَها اليت اآلداب تلك من لنا اللّه رمحه هو وروى

وآدابه فعاله حبسن لنقتدي لنا يبذهلا كان اليت وتوجيهاته نصائحه معرض يف ،كثرياً
رمح نومهفكان يف استغرق قد والده يكون أن بعد إال املساء يف ينام ال تعاىل اللّه ،ه

صالته خالل يلزمه وما وشربه وضوءه وماء فراشه له أعد قد يكون أن بعد وذلك
ملواله جده و وال،وقيامه ينام حىت التصوف أو احلديث كتب بعض من عليه ويقرأ

الق استماع عن يقف أبوبكر جدنا حمادثةيكاد عند أو الصالة أو النوم عند إال راءة
للمطالعة،اخللق وحمباً باالستماع شغوفاً كان فقد غليله،وإال يشفي أحد من وليس

البار ابنه إال الشاق األمر هذا . ))علي((يف

حمبته رآى ملا يوما ألبيه قال إخوته أحد أن تعاىل اللّه رمحه والدي به أخربين ومما
عليهالدؤوب والقراءة لالستماع عليك((: ة تقرأ مكينة إىل حتتاج سيدي،))أنت ويعلق

بقوله ذلك على آالت((: الوالد لرأى عمره يف اللّه أطال لو اللّه رمحه أبابكر الوالد إن
ا وحتتفظ القراءة تعيد اليت على،التسجيل لتعينه اآللة هذه يقتين من أول هو ولكان

                                                                                                                                                    

ج أرض يف وكذلك ـددةحضرموت متع وزيارات وجلسات لقاءات ـاطره،دة يش ـان وك
للقرآن .مدارسته

الشيخ شارك تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي تويف ـهكرامةوملا وتكفين ـله غس يف ،املذكور
ـده ي ـه علي ـت يبس حىت به متشبثا الوالد سيدي يد يف السواك وجد أنه أخربين ومت،وقد

رمحه أصابعه بني من بصعوبة من،اللّهإخراجه الثالث اجلزء يف له ترمجنا ـور((وقد الن ))لوامع

بعد يطبع مل كرامة،الذي ميالد سنة٢٣وكان آخر  .  ١٣٣٦مجاد



 
 )( 

واال منه،))نتفاعاالستماع طلب عندما لوالده اللّه رمحه الصادق بره صور من وكان
اخلالف من شيء بعد األوىل زوجته يطلق املشهورة،أن كلمته لوالده النساء((: فقال

كثري لك،غريها بديل ال أنت له،))أما وقال عينيه بني أبوبكر اجلد أشهد((: فقبله
حقا ولدي .)) أنك

كان الواعيةوهكذا اآللية واالستجابة الطاعة مثال تعاىل اللّه رمحه ولذلك،والدنا
أو املبارك الوادي يف املتكررة رحالته يف الدائم رفيقه ليكون أبوبكر اجلد اختاره

القبلة أرض إىل الوادي وسيالن)١(خارج واهلند الرحلة،واليمن شؤون يسوي فكان
وي صغري كراس يف ويسجلها السفرويرتبها قبل لوالده،،ستعرضها املركوب يعد مث

حتتها اللّه رمحه والدنا جلس الدابة على الركوب والده أراد على،فإذا والده وصعد
الدابة،ظهره سرج على تكون،واستوى وقد خلفه، لريدف والدنا ذلك بعد فيقوم

املسافة طويلة والد،الرحلة دابة مبالحقة البار االبن تلهجفيكتفي واأللسن ا جمارا أو ه
األوراد و الذكر أو القرآن لل،بقراءة املختارة احملطة بلوغ ـزوقبل رمحهن أيب يكون لة

به يليق بفراش وفرشه ورتبه والده مكان سوى قد تعاىل ي،اللّه ـزمث الدابةن من له
وغريها القهوة وطبخ الزاد إصالح يف . ويبدأ

رمحه الوالد سيدي روى أموروقد من شيء يف التقصري عند له والده حماسبة اللّه
لوازمها بعض إمهال أو إىل،الرحلة الغناء ترمي من م رحال إحدى يف مرة كانوا فقد

سهلة وال قريبة غري يعرفها ملن واملسافة الشحر حطوا،مدينة أن أمرهم من وكان
كبرية شجرٍة حتت الظهر بعد من،رحاهلم م شأ وقراءةوأصلحوا وقهوة أكل

                                                                 
االسم) ١( هذا بالد))القبلةأرض((يطلق ـقوقعوضةويبعثالصيعرعلى ـقوعت ـاوالعوال العلي

البالدوالسفلى من حوهلا .  وما



 
 )( 

ذلك وغري رحلتهم،وصالة وواصلوا قصرية غفوة غفوا عدة،مث قطعوا أن وبعد
عنه، ارحتلوا الذي املكان ذلك يف السمن علبة نسي أنه والدي تذكر السري يف ساعات

إلحضارها منفردا بالعودة وأمره وعاتبه فانتهره باألمر والده بأقصى،فأخرب أيب فعاد
حىت وواصلواسرعته الظالم حل أن بعد بوالده وحلق قصعته وأخذ املكان ذلك بلغ

الشاقة .رحلتهم

بعد اللّه رمحه والدنا بلغه فيما هام وعامل كبري أثر األبوية الرعاية هلذه كان لقد
ومعلميه شيوخه من كبري وعطف حممود مقام من على،ذلك الوالد سيدي قرأ وقد

ـ ال العدد الكتب من ـروالده ـزي ـغ ال واجلم ـري ـب تلك،ك من علي أماله ومما
والده على املقروءة البخاري((: الكتب الصغري((و))صحيح ))اجلامع

والترهيب((و ـب ـي ـرغ ـت اخلازن((و))اإلحياء((و))ال اخلطيب((و))تفسري ((و))تفسري
اجلاللني ـر ـي ـس ـف الصاوي((و))ت البي((و))حاشية احلبيب((و))ضاويتفسري كالم

ـاس ـط ـع ال حسن بن احلداد))أمحد عبداللّه احلبيب كتب من ومجلة من،، ومجلة
الغزايل اإلمام اإلسالم حجة .مصنفات

والده أخذه تعاىل اللّه كتاب قراءة يف مأثوراً سلفياً ترتيالً والده لسان من تعلم كما
العيدروس شيخ احلبيب أخرب) ١(عن وآلهالذي عليه اللّه صلى اللّه رسول رأى أنه ه
املنام يف به يقرأ بن،وسلم علوي اجلد عن والده أخذه آخر مصرياً وترتيالً

مخس من أكثر بلغت مصر بأهل طويلةٌ عشرةٌ له كانت الذي املشهور عبدالرمحن
األزهر اجلامع يف العلم يطلب يف،سنوات والصلحاء العلماء أيدي على ذلكويأخذ

                                                                 
بن) ١( عيدروس بن العيدروسشيخ  . حممد



 
 )( 

املبارك مبصر)١(القطر مات حممداً مساه طفال وأجنب ا بعده،وتزوج أمه ماتت كما
قريبة .بفترة

خالصة وأبوة وحنان عطف كلها نظرة البار ولده إىل ينظر أبوبكر اجلد كان ولقد
والتقدير التصور اجلد،تفوق من إجازة الوالد لسيدي قدمية مذكرة يف وجدت وقد

ل بكر حتتهاأيب له كتب البار :ولده
بكر(( أيب بن علي ونعيمها الدنيا من مطلِبنا وجل وأنيسنا سلوتنا البار ولدنا أَجزت

املشهور ـ.ا))السكران )٢(ه

الرضى كل عنه رضاه تثِْبت خطيةً وشهادةً وصيةً له ـتب كَ عن،كما وتنيب
والده فؤاد يف فارغا تركه الذي العوالقالفراغ بالد إىل انتقاله بعد أحد ميأله مل

عام آنفا،١٣٦٢السفلى املذكورة اخلطية الشهادة مثال هو :وهذا
أمر كما محدا هلل القائل،احلمد حممد سيدنا على وسلم اللّه اللّه((: وصلى رِحم
بره على ولده أعان بيته))امرأً أهل وعلى آله بعد،وعلى : أما

إ الاللّهم اللّه أنت أنك خلقك ومجيع ومالئكتك عرشك محلة وأشهد أشهدك ين
ورسولك عبدك حممدا وأن لك شريك ال وحدك أنت إال وابن،إله عبدك وعيسى

مرمي واآلخرة،أمتك الدنيا يف املشهور بكر أيب بن علي البار ابين عن راض ،وإين
وسل وآله عليه اللّه صلى حممد سيدنا قال كما طالبوأقول أيب بن علي لسيدنا : م

                                                                 
يف) ١( عنهم وحتدثنا ذكرناهم النور((وقد . فلينظر،املطبوع))لوامع
قوله) ٢( يف البار ولده أبوبكر اجلد الكايف((: أجاز الكايف،اللّه لكل،قصدت الكايف، وجدت

الكايف،كايف احلمد،كفاين الرزق))وهلل لتسهيل مرات قدمي. أربع مذكرٍة عن ـ ـطاه خب ٍة
تعاىل اللّه رمحه الوالد .سيدي



 
 )( 

مب(( مين ـزأنت موسىن من هارون وعالنية،))لة سرا اللّه بتقوى وبالقرآن،وأوصيه
اللّه إىل الدعوة األمور،ونشر مجيع يف خرياً وأخواته أُِحبُّ،وبإخوانه من وحيبَّ
أُبِغضه من الصاحل،ويبِغض وسلفه أهله بسري يسري ال،وأن صاحلوأن من ينساين

وعالنيةً سراً له ومراٍع داٍع له أنا كما إليه،دعائه أعهده ما .هذا

بالقصور املعترف بيده ورقمه ولسانه بقلبه ذا قال
املشهور علوي بن أبوبكر

اخلري صفر يف اهلجرة١٣٦٣حرر من

لسيدي الفتح والعلميشيخ الروحي منهاجه وإمام غين،الوالد احلبيب هذا واسم
التعريف طالب،عن من عديدون رجال يده على وخترج اآلفاق شهرته طبقت فقد

وجزر وإندونيسيا إفريقيا ويف واليمن حضرموت حميط يف سواء الدين هذا ودعاة العلم
وغريها وسيالن واهلند .القمر

حممد السيد له ترجم يفوقد السقاف حامد احلضرميني((بن الشعراء ))تاريخ
)٢ (

فيها قال حسنةً : ترمجةً
                                                                 

ـن) ١( ب حسني بن علي بن أمحد بن عمر بن أمحد بن عمر بن علوي بن أمحد بن عمر بن عبداللّه
الشاطري علوي بن عمر بن أمحد بن . حممد

ـه،١٨٧برقم) ١٤٠: ٥) (٢( كتاب يف العطاس حسني بن علي احلبيب العالمة له ـاج((وترجم ت
) .  ٢٢٣: ٢())األعراس



 
 )( 

املعارف معهم وتكاثرت املتنوعة والفنون العلوم هلم توفرت الذين العلماء من هو
الصوفيات يف حىت األفذاذ األعالم ومن املختلفة سنة،والثقافات ترمي مبدينة ميالده

احل،١٢٩٠ يف تدرج ا حدثاو أصبح حىت انصبابا عليه منصبة والده ورعايات ياة
ختامه إىل اجمليد بالقرآن مير أن لزاما كان الصغار األحداث مرق،من أنه واملدهش

واهتمام مراقبة مع والصوفية العلمية التلمذة صفة إىل بكور يف القرآين الوسط ،من
النواحي يف سيما وال الشيوخ مجوع له أن البديهي البارزين،الصوفيةومن :  ومن

احلبشي حممد بن احلبشي،علي عمر بن عيدروس السيد السيد،والعالمة والعالمة
العطاس عبداللّه بن حسن بن .أمحد

وكان أبيه وإدارة إشراف حتت علمي معهد مبثابة الشهري ترمي رباط كان وحيث
لي له اللّه يسره فقد وفنون علوم ذي مل عا إىل حاجة وعمرانهيف بدروسه القائم كون

والصويف والديين وواعظ،العلمي ومرشد ومدرس قائم خري انتفع،فكان وكم
املهتدون وبعظاته الدينيون وبدينياته الصوفيون وبصوفياته العلميون هذه،بعلومه ويف

أبيه حياة يف سواء والسنني والشهور األيام توايل يف منظوراته كانت املختلطة املناظر
وفاته بعد .أو

عديدةٌ مؤلفات أخرى،له ورسائل املطبوع ديوانه كانت،منها ترمي مدينة ويف
يف السبت ليلة سنة٢٩وفاته األوىل اهلجرة١٣٦١مجادى زنبل،من مبقربة ودفن

أهله مقابر وغريهم،حيث تالميذه من والشعراء العلماء من مجع رثاه عن. وقد ـ اه
الشعر(( . )) اءتاريخ

بالقصرية ليست مدة العالمة احلبيب هذا على الوالد سيدي خالهلا،تتلمذ كان
من وغريها والنحو الفقه كتب يطالع ترمي رباط يف صغرية عزلة إىل يأوي طالباً والدنا



 
 )( 

املعتادة العلمية احللقات ار،دروس ليل الدرس جمالس حضور على حىت،ويواظب
وج فترة خالل منهاستطاع ويقربه إليه فريتاح البصرية النافذ شيخه صدر يثلج أن يزة
واهتمامه نبوغَه وهو،ويبارك اللّه رمحه بوالدنا االهتمام ذلك منه يكون ال وكيف

بقوله امتدحه الذي املشهور عبدالرمحن بن علوي ومعلمه شيخه :حفيد
ب وقَفْت قد أرجـسيدي شـمن ـوالباب لقلبـكم هـربةً ِنيةْي

خطُوٍب ِمن الوها أَشتكي ـكُم العندِميةْـغِجئْت الدِّما أَبِكي ادرتين
ـوِدي ـي قُ يحل أَنْ اللّه الرَِّديَّةْفسلُوا األموِر شرَّ ـيين ـِق وي

معلماً الرباط سقف يف للتصدر الوالد سيدي تأهل حىت أخرى زمنيةٌ فترةٌ متِض مل و
النافعحللقٍة العلم حلقات مستقيمة) ١(من سلفية تربوية جتربة خوض على ساعده مما

اخلالفة مفاتيح ويستلم إخوانه بقية عن وقوال سلوكا يتفرد أن ذلك بعد مكنته
املباركات اللحيظات تلك منذ .الشريفة

احلبيب هذا على املقروءة الكتب من الوالد سيدي علي أماله ))ةاآلجرومي((: ومما

مث النحو، القطر((و،))املتممة((يف مذهب،))شرح على الفقهية املختصرات من وعدد
الشافعي .اإلمام

                                                                 
الفقه) ١( حلقات يف تالمذته مجلة ترميمن ـببرباط احلبي الدعاة إمام العالمة ـدارسيدي اهل ـد حمم

به اللّه نفع البيضاء ـد،صاحب وق الوالد، بسيدي اتصلوا الذين الشيوخ بقية مع له ترمجنا والذي
وا ـدفن ال ـيم مراس ـر وحض األخرية أيامه يف والدنا متريض احلبيب هذا ـتمشهد واخل ـدرس ،ل

ـادقة الص واإلشادة املبارك القول من بفيض الوالد تأبني يف املناسبة،وشارك بتلك ـال ـف ـت واالح
 .



 
 )( 

القائل البيت يصدقه ما العالمة احلبيب هذا تواضع من لنا يذكر الوالد سيدي :وكان
تواضعاً زاد املرِء علم زاد يمرحإذا اجلهِل ويف مغرور اجلهِل وذو

اللّه رمحه أبابكر اجلد احلبيب والده أن وتواضعه حاله عن الوالد سيدي ذكره ومما
صورة على وسلم وآله عليه اللّه صلى األعظم احلبيب الليايل إحدى يف رأى تعاىل

الشاطري عمر بن عبداللّه وأخربه،احلبيب علي البار ولده أبوبكر اجلد فأيقظ
احل إىل يذهب أن وأمره ـريبالرؤيا، ـاط ـش ال ـر ـم ع ـن ب عبداللّه بيب

مسجد إىل الليل آخر من لتوه والدي فخرج بالرؤيا، ـخربه ـي ))بابطينة((ل
جبوار) ١(

املسجد،الرباط جابية يف يغتسل الشاطري عمر بن عبداللّه احلبيب فانتظره،فوجد
بالرؤيا وأخربه خرج وقال،حىت وتبسم احلبيب ـ((: فضحك أب ظن وكحسن
ـر ـي ـب ك ـا ـن ـي اللّه،))ف رمحه الوالد له ـال ـق عبدالعزيز((: ف الشيخ إن
كتابه يف يقول على: ))اإلبريز((الدباغ وسلم وآله عليه اللّه صلى النيبُّ رِؤي من إن

الوقت قطب يكون والدعاء،))صورته التبسم على عمر بن عبداللّه احلبيب يزد فلم
ب أيب وللجد األبرارللوالد رمحة مجيعا اللّه رمحهم احلبيب،)٢(كر أن املعلوم ومن

قرابة ا مكث حيث املكرمة مبكة حياته باكورة يف طلب له كان الشاطري عبداللّه
عام من بدأت أشهر وبضعة سنوات منهم١٣١٠ثالث علمائها من جبملة وانتفع

                                                                 
بابطينة) ١( ملتصقمسجد بترميمسجد العلم ـوبرباط النح يف ـةٌ وعربي ـةٌ فقهي دروس فيه تقام

حبضرموت العلمي النشاط أيام والبديع والبيان .والصرف
أيب) ٢( ـد ـج ـل ـاىلل تع اللّه رمحه ترمجته يف أثبتناها ومبشرةٌ صاحلةٌ مرائي تعاىل اللّه رمحه بكر

هذا عن مستقل مجع من،يف الثالث اجلزء النور((وهو ـتقبل))لوامع املس يف ـيطبع س ـذي ال
اللّه بإذن . القريب



 
 )( 

سعيد حممد العالمة والشيخ احلبشي حممد بن حسني النحريراحلبيب والفقيه بابصيل
العام املدرس يف ومتصدرا رباطها يف مدرسا ترمي إىل وعاد باجنيد، بكر أيب بن عمر

املشهور حممد بن عبدالرمحن احلبيب شيخه وفاة بعد خصوصا إليه،به آلت حيث
سائر يف م اللّه نفع الذين الطالب مئات يده على وخترج إدارته فأحسن الرباط إدارة

وفاته،قطاراأل كانت سنة٢٩وقد األوىل زنبل،بترمي١٣٦١مجادى مبقربة ودفن
.الشهرية

إمامته على اجملمع اإلمام والعلم،هو اخلالفة تاج الصاحلُ السلف وضع الذي
هامته على اللّه إىل زما،والدعوة باحلكمةقطب إليه وداعياً باللّه عارفاً عصره وإمام نه

إىل الدعوة سبيل يف وولَده ومالَه وعمره وراحته وروحه نفسه باذالً احلسنة واملوعظة
مستقيم طريق وإىل كتابه،احلق يف الكاف علوي بن عمر احلبيب له حتفة((ترجم

شهاب بن عبداللّه بن علوي احلبيب ترمجة يف ))األحباب
فيهو)٢( :قال

بن عبداللّه بن علي بن حممد بن عيدروس بن عبداللّه بن علوي الشريف السيد هو
الدين شهاب الشيخ بن حممد بن علي بن شهر،عيدروس آخر يف ترمي مبدينة ولد

عام من النويدرة١٣٠٣حمرم حبارة املعروف أهله ذاك،ببيت إذ والده وكان
جاوة بأرض وصباهوملا،مسافرا طفولته أيام يالحظه وصار شديدا فرحا فرح به بشر

ودعواته بروحانيته ورعاه دينية،مبعنوياته تربية يربيه صار أشده وبلغ عقله تكامل وملا
رسائله يف القيمة النصائح من إليه ويسديه الطيبة اإلرشادات من إليه يكتبه مبا أخالقية

                                                                 
ص) ١( امللحق يف الصورة  . ١انظر
واحد) ٢( جملد يف خمطوطاً زال . وال



 
 )( 

الشر،إليه أمه حضنته ترمي مدينة وربتهويف بلفقيه، أمحد بن عمر بنت فاطمة يفة
شهاب بن عيدروس بن حممد األكرب عمه وإشراف رعاية حتت تربية وحينما،أحسن

العيدروس بكر أيب بن عبداللّه للشيخ املنسوب احملل يف باملتعلمني أُلِْحق التمييز سن بلغ
بارشيد حممد بن أمحد الشيخ مسجد جبانب امل،الواقع على عبدالرمحنفقرأ الشيخ علم

كله القرآن باحرمي سلمان بن حممد والكتابة،بن القراءة عنده يف،وتعلم انتظم مث
العيدروس شيخ بن عبداللّه احلبيب مبدرسة املتعلمني من،سلك ـر ـف ص شهر ويف

بن١٣١٤عام حممد عمه فكفله سنة عشرة إحدى حنو ذاك إذ وسنه أمه توفيت
وجدَّته بلفقيهعيدروس أمحد بن عمر ـت ـن ب ـة علوي الشريفة ـه أم ـة ـم ،ع

إليه نظَره عمُّه أمه،وألقى حياة يف منه كان مما أشد به معمورا،،واعتىن وقته وكان
احملضار عمر الشيخ مسجد يف احلزب إىل عمه مع يذهب املغرب زاوية،فبعد ويف

شيخ على الفقه خمتصرات يف يقرأ كان علي حممدالشيخ بن عبدالرمحن العالمة ه
واخلميس االثنني يومي حممد،املشهور عمه تويف حىت اجملالس لتلك مالزما يزل مل و

عام من القَعدة ذي سنة١٣١٧يف عشر أربعة من حنواً بلغ قد .وسنه

صباح إليه الذهاب على يثابر صار حىت املشهور عبدالرمحن باحلبيب اتصاله قوي مث
بيته يف تدريسهمساء حمال من وغريها الزاوية يف،ويف له مالزماً صار كما

وغريه الرباط يف العامة واملدارس والزيارات ال،اجلموعات الصلوات حضور ويف
قليلة أوقات يف إال يفارقه وال عنه القرب،يغيب من األعلى باحملل عنده فحظي

اخلاصة واملالحظة التامة يف،واحملبة به يستعني عندهوصار كان حىت حاجاته قضاء
ـزمب أوالدهن أحد أكله،لة يف األحيان بعض له يقسم أمره،فصار بدء يف وكان

الروحة حيضر ملن القهوة طبخ يتوىل الذي هو ـه ـع الناس،م بعض ذلك على فعابه
له مثل: وقال هذه حالتك يف أنت املسيال((إمنا على))حصاة تتحصل مل أنك أي



 
 )( 

علم بالقهوة،يةفائدة النشغالك تشعر ال وأنت املسائل عليك مثل،ومتر إذاً فأنت
منه تستفيد وال به تنتفع وال املاء عليها مير املاء مسيل يف الواقعة فساءته،احلصاة

يطبخها وصار أيام عشرة حنو القهوة طبخ وترك الشخص ذلك مقالة عنه اللّه رضي
آخر ل،شخص وقال يوما شيخه أحداً((: هفناداه لعل القهوة طبخ تركت لك ما

؟ ذلك على منه))عابك له،كشفاً قال أرجو،قم: مث وأنا كعادتك القهوة اطبخ
وتفوقهم أقرانك مجيع تسبق أن تعاىل ما،اللّه اللّه وحقق كعادته وطبخها أمره فامتثل

أقرانه على سبقه من شيخه له مل،رجاه خبصائص بينهم امتاز فيهمبل ومنها،تكن
حياته طول ا وإقامته بترمي اجملاورة،مكثه ضواحيها من شيء إىل حىت منها خيرج مل

املناسبات بعض يف ودمُّون هود إىل .إال

قوله إىل الشك يتطرق ال من ذكر مركوباً: بل حياته يف يركب مل اللّه رمحه أنه
الصغرية أو الكبرية كالسيارة العصر مراكيب إىل،من م سيارا يف الناس ركب ولرمبا

ميشي وهو عليه فيمرون ترمي ضواحي يف املناسبات معهم،بعض يركب ويعتذر،فال
عبارة وحسن لطف يف ذلك عن يريدون،هلم حيث إىل سبقهم قد جيدونه ،مث

األنبياء من لكثري طويت كما هلم األرض تطْوى اللّه أولياء بأن ذلك ويفسَّر
اإلميان،حلنيوالصا ومركب الرمحن كرامة على يريدون حيث كان،فيبلغون وهكذا

الدين شهاب بن عبداللّه بن علوي .حبيبنا

من الصاحلني اتباع وإىل موالهم إىل الناس حيدو واجملالس املدارس تصدر كما
ومر،السلف واملكاره املشاق على وصربه وأفعاله أقواله يف ومثاالً قدوة كان اقبةبل

منازهلم وزيارة واملتعلقني العامة خواطر وجرب اجملالس بني التنقل ودوام اخللق
والسكينة التواضع مع عليهم السرور وإدخال وأتراحهم أفراحهم يف ومشاركتهم



 
 )( 

تعاىل اللّه رمحه فيه الئم،املعهودة لومة اللّه يف تأخذه ال اللّه رمحه وعلى،وكان
من مسحة ومذاكراته وهوكالمه إليه يستمع الذي إن حىت الرباين والسناء النور

اخلري إىل ورغبةٌ وجذبةٌ رهبةٌ تأخذه سر،يذاكر من كالمه يف اللّه جعل مما وذلك
املستمع على والتأثري أكثر،اجلذب اخلاصة حياته يف ومكابدات جماهدات له وكانت

للناس يظهر إال،مما ينام وال اليسري إال يأكل ال بالليل،اليسريفهو قياٍم طول مع
األسالف عن املأثورة ولألوراد تعاىل اللّه لكتاب السر،وتالوٍة أهل بعض مساه وقد

الوادي(( وأمانه))تاج تاجه ـك ـذل ك الت،وكان ا اللّه رمحة إىل انتقل أن بعد فإنه
واحملن املصاعب البالد مذاك،على يف تعاىل اللّه رمحه يعرض كان ذلك،وقد ملثل راته

واإلنابة والتوبة للرجوع الناس حدوثه،وينبه قبل بالشيء كل،ويتكلم إن حىت
عنه حتدث وأن سبق والتغري التدهور من واحلجاز وجاوة حلضرموت حصل الذي

اللّه ـه،رمحه ـي ـف ـك ي ال ما واملكاشفات واألنوار األسرار من فيه اللّه مجع وقد
كله كتب،اجمللد عمروقد كاحلبيب وأنداده ـه ـري ـاص ـع م من كثري تفصيال عنه

الكاف علوي حفيظ،بن بن مل سا بن حممد كثرية،واحلبيب جملدات مجعت كما
املباركني أحفاده لدى حمفوظة وأحواله مكاتباته ـن م ـيء وش كالمه وباجلملة،من

الدا قطب آنذاك كان الدين شهاب بن عبداللّه بن علوي وحارسهافاحلبيب املكني ئرة
للدين الدعوة ولسان السبت،األمني يوم صباح علوي احلبيب تويف رمضان١٢وقد

األبرار١٣٨٦ رمحة اللّه رمحه اهلجرة .من

النفس وبناء الروح هبات احلبيب هذا من تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي استمد وقد
رعايت وحنان دعواته وصادق بركاته فيض من عنيواستمد إىل املوصلة احلقائق أنوار ه

العلويني لسادتنا املستقيم املسلك غرار على احملمدية الدعوة ومنهاج السلفي السلوك
لرايتهم وحامال عنهم نائبا احلبيب هذا قام يكثر،الذين الوالد سيدي كان ولذلك



 
 )( 

املفضال احلبيب هذا من الوصال يف رغبة واالتصال التردد د،من مالزم ائمفهو
ومبدرس بالنويدرة العصر صالة بعد سرور مبسجد ليلة كل مساء يف العامة ملدارسه
الذي رمضان شهر خالل وخاصة املاس ومبسجد واخلميس االثنني يومي علي الشيخ
الشيخ مبسجد فيصليها التراويح صالة إال غريه دون فيه والقراءة التعبد احلبيب خيصص

احملضار لسيدي،عمر كانت يدكما على الطلب باكورة يف خاصة قراءات الوالد
علوي قرأها،حبيبنا اليت الكتب بعض تعاىل اللّه رمحه حياته يف علي أملى ،وقد
ـا ـه ـن اهلداية((:  وم و))بداية الغزايل النجا((لإلمام مسير))سفينة بن مل سا للشيخ

يف متفرقةٌ وقراءات احلبيب))شجاعأيب((و))املختصر((احلضرمي كالم يف عليه وقرأ
احلبشي حممد بن باجلد،علي قبل ذي من متصال كان قد الساري االرتباط أن ومبا

فإن أحور إىل السفر عن ومنعه األجل بدنو إخباره يف السبق له كان الذي بكر أيب
الوالد سيدي على الفراق آالم ختفيف يف األوىل املبادرة له كانت أيضا وبعثه،احلبيب

الفؤاد ويرتاح النفس لتطمئن الرسائل عرب .) ١(املبشرات

سيدي على علوي احلبيب يغدقه الذي األبوي العطف ذلك من ألواناً شهدنا وقد
البادية يف الدعوة على صربه وعلى عليه ويثين بوصوله ويفرح ويقربه ويدنيه ،الوالد

ا من عدداً شيخه حضرة يف الوالد سيدي قرأ قصيدةوقد منها أذكر الشعرية لقصائد
م يف ـزأنشدها عامن احلبيب١٣٨٠له أمام ركبتيه على جاٍث وهو اهلجرة ،من

والفينة الفينة بني ختنقه والعربات وغزارة حبرارة خديه على تتحدر فيقطع،ودموعه
قدميه أمخص حىت رأسه مفرق من ارتعاداً يرتعد وهو مراراً علوي،القراءة واحلبيب

                                                                 
نصهو) ١( ما والده وفاة عند له كتابته ـدنيا((: منها ال يف عنك راض وهو تويف والدك بأن نشهد

الوالد. ))واآلخرة مالحظات من ـ . اه



 
 )( 

قائال روعه من يهدئ تعاىل اللّه ختاف: رمحه ال ختاف منه،ال املعتادة احلركة بتلك
حياضه من املستمدين يبشر وهو تعاىل اللّه .رمحه

أن قبل ومقامه حاله على عرفنا أن اإلمام شيخه يف الوالد سيدي حمبة من كان وقد
أ،نراه نرى وحنن إال حضرته إىل ندخل نكد مل إننا كالرجالحىت ال رجالً مامنا

الكمال درجة بلغ حضرته،وسيداً يف وخواطرنا وِجلستنا ـنا ـت ـئَ ـي ه على حنافظ
واألدب السكينة شدة من رؤوسنا على الطري وكأن يف،حىت كذلك احلال وظل

كا مبا أحسسنا حىت ويزداد يربو وبعقلهالنفوس بقلبه الوالد سيدي حيسه .ن

السطور جتمعه ال ما والوالية والعلم الفضل خصال من مجع فاضلٌ شريف ،سيد
يف باحريش عمر بن مبارك حمبه له الغريد((ترجم عنه))البلبل :فقال

ليلة بركاته من علينا وأعاد عنه اللّه رضي وجوده املعظم٢٥كان رمضان شهر من
والدهبترمي١٢٩٠سنة بيت يف املنري عيديد به،بوادي وضعت حني والده وكان

حلضور القبة مبوىل املعروف عيديد صاحب حممد الشيخ بن علي الشيخ مسجد يف أمه
الليلة تلك يف استبشر،ختمه احلضرة وقت تضرب الدفوف وكانت بوالدته بشر وملا

قا غري من الدار إىل وأتى املسجد من خرج وحاالً كانكثرياً أنه من بالرغم ئد
والسرور الفرح من اعتراه ملا البصر خري،مكفوف ـالته ـف وك بتربيته والده قام

أجله،قيام من البيت يف اجللوس يكثر صار حىت كثريا به رجع،واعتىن خرج وإذا
وإذا،حاالً له قائداً به مكتفياً املسجد إىل به خرج السنني من السادسة حنو بلغ وملا
لهالق يدعو وأن عليه بيده ميسح أن منه طلب أحداً شأنه،ى كان حىت،وهكذا



 
 )( 

املوت مرض سنة،مرض والده عمره١٢٩٧وتويف من السابعة يتم مل ذاك إذ ،وهو
بن حممد بن عبدالرمحن املعلم إىل وأرسلته بشانه واهتمت بتربيته قامت والدته ولكن

املنسوب التعليم حمل يف باحرمي بكرسليمان أيب بن عبداللّه القطب للشيخ
كله القرآن قرأ حىت بن،العيدروس، عمر العالمة باحلبيب كبري اتصالٌ له وكان

ترمي حاوي يف ذاك إذ وهو احلداد عبداللّه بن وألبسه،حسن عليه وقرأ إليه فتردد
عصره،وأجازه يف املشايخ من بعدد اتصل الوليني،كما الفاضلني كالسيدين

الكاف عبداللّه بن حممد بن العيدروس،أمحد حممد بن عيدروس بن ـخ ـي ش ،و
بلفقيه عيدروس بن إبراهيم بن حممد بن،واحلبيب حممد الشريفني والسيدين

الدويلة موىل سهل بن عمر بن حسني و حيىي بن عمر بن .عبداللّه

حمرم شهر سلخ أشياخه١٣٠٤ويف من واستودع جاوة إىل وطلب،سافر
واألكابر،دعاءهم األئمة من اجلهة تلك يف عنهم أخذ آخرون أشياخ له مث،وكان

عام أوائل يف بعدن ماراً الوطن إىل أجالء،١٣٠٩عاد الزم ترمي يف واستقر عاد وملا
عام يف تويف حىت املشهور حسني بن حممد بن عبدالرمحن العالمة كالسيد الشيوخ

اللّ،١٣٢٠ رمحه شيخهوعزم وفاة بعد دوعن إىل السفر على عن،ه أخذ ا و
عام رجب شهر من العاشر يف ترمي إىل وعاد الوادي مرات،١٣٢٠شيوخ تزوج

عام احلج إىل سفره قبل والذكور،١٣٢١عدة اإلناث املواليد من عدد له ،وهدف
حياته يف تويف من بعده،منهم عاش من بناته،ومنهم من يفو،وخاصة يستقر مل

يف اجملاورة والقرى املدن إىل منها ومرات مرات سافر حىت حجه بعد طويلة مدة ترمي
جاوة إىل ومنها املبارك تعاىل،الوادي اللّه يعبد ا واستقر حضرموت إىل عاد مث

من منعته ظهره أسفل يف بأوجاع أصيب حىت واخلاصة العامة واجملالس املآثر ويشهد
أصي حىت يفاخلروج سنة٢١ب من١٣٦١حمرم األمين اجلانب يف خفيف بفاجل



 
 )( 

تقريباً،جسده أيام سبعة بعد السبت،وتويف يوم زنبل مقربة يف سنة٢٨ودفن احملرم
الشاطري١٣٦١ أمحد بن عمر بن عبداللّه احلبيب عليه صلى أن اللّه،بعد رمحه

ار األ حتتها من جتري جنات وأسكنه األبرار .)١(رمحة

زيارات خالل عليه التعرف بعد احلبيب ذا الوالد ـدي ـي س ـة ـالق ع ـدأت ب
واملشاهد واملدارس احملافل يف معه واللقاء عليه والتردد به واالتصال له بكر أيب ،اجلد
عليه يسري كان الذي املستقيم ـك ـل ـس ـم ال إىل حسن بن حممد احلبيب أنس وقد

رعا حتت تعاىل اللّه رمحه بكروالدنا أيب أبيه بإحدى،ية تزوجيه قبول يف يتردد فلم
على األمر ذلك ومت عنده بولده التزويج فكرة أبوبكر اجلد عليه عرض عندما بناته
ودفنت زواجهما من أشهر ستة بعد الصاحلة الزوجة وافت املنية أن غري يرام ما خري

زنبل ا. مبقربة أ تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي روى تقرأوقد صاحلة فتاةً كانت
سري،القرآن معرفة يف كبري نصيب وهلا والتصوف الفقه علم من صاحلاً طرفاً وتعرف

حبضرموت العلويني أسالفها من بن. الرجال حممد احلبيب أن الوالد سيدي وذكر
الثانية بابنته زوجه عيديد وأجنبت،حسن تقريباً عامني مدة الوالد سيدي مع وعاشت

ولداً علويةله مساها وبنتاً عبدالرمحن سن،أمساه يف ألبويهما فرطاً اللّه اختارمها وقد
احمليا صفحة على ذلك بدا حىت شديداً حزناً أطفاله ملوت والدي وحزن ،طفولتهما

له قال احلالة تلك على والده رآه علي((: وملا العيال،يا كثرة من باتضجر ،))عادك

موافقة من كان الذينوقد واإلناث الذكور من العدد نفس الوالد ينجب أن الكشف
األوالد بكثرة له املبشِّر والده صلب من م اللّه حصلت)٢(أمتع قد الدعوة وكأن ،

                                                                 
عيديد((عن) ١( حسن بن حممد احلبيب وأحوال مناقب يف الغريد باحريش))البلبل ـيءملبارك بش

واالختصار التصرف خمطوطاً،من زال . وال
همأمت) ٢( واإلناث الذكور من بعدد أبابكر اجلد اللّه :ع



 
 )( 

بالد يف األخرية بزوجته تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي ارتبط ألن منذ مثارها اللّه بإذن
عام السفلى اهلجرة١٣٦٤العوالق .من

تلكو املكاشف الفاضل السيد ذا اللّه رمحه والدنا عالقة يف إليه اإلشارة جتدر مما
بديال تعاىل اللّه رمحه أليب زوجة الثانية بنته اختيار يف أسرته جمموع مع اهلامة الوقفة

املتوفية عيديد،ألختها حسن بن حممد احلبيب اختيار قصة عن الوالد سيدي يذكر إذ
البنته زوجا احلبيبله وكأَن شديدا حزنا حزن األوىل زوجته وفاة بعد أنه الثانية

ذلك عليه يخف مل حسن بن خيفيه،حممد أمرا الوالد نفس يف أن فساره،فأدرك

                                                                                                                                                    

املشهور-١ بكر أيب بن احملضار األول،عمر ربيع يف يف،١٣٢١ولد ـويف ـاغْ((وت ،))ِفِلمب

ذرية ا .وله
املشهور-٢ بكر أيب بن اآلخر،حممد مجاد يف يف١٣١٨ولد ذريةسيالنوتويف ا .،وله
املشهو-٣ بكر أيب بن عام،رأمحد إىل١٣٢٨ولد ذرية،سيالنورحل ا .وله
املشهور-٤ بكر أيب بن يف،عبدالقادر حبضرموت٢٠ولد وعاش األول ـا،مجادى وله

الثاين ربيع يف وتويف .بترمي١٤١٨ذرية،
املشهور-٥ بكر أيب بن املرحوم،علي الترمجة وأرض،صاحب بأحور .احلجازوذريته
ب-٦ املشهورعلوي بكر أيب سنةن ا وتويف حبضرموت عاش ذرية،١٤٠٦، ا .وله
املشهور-٧ بكر أيب بن الغزايل ـا،حممد بريطاني إىل ومنها عدن إىل سافر مث حبضرموت نشأ

سنة احلجاز إىل عاد مث وأجنب وأجنب،١٤٠٤وتزوج وتزوج ا ذرية،واستقر ا .وله
املشه-٨ بكر أيب بنت سنةورفاطمة بترمي توفيت مل١٤٠٧، و ـرات م ـدة ع تزوجت وقد ،

.تنجب
املشهور-٩ بكر أيب بنت ـرموت،            ،خدجية حبض باعلوي حامد بن عمر السيد على تزوجت

ذرية له واحد ولد .  بسيئونوهلا
ص امللحق يف وعلوي اجليالين وعبدالقادر أمحد السادة األعمام صور  . ٩وانظر



 
 )( 

شيئاً: بقوله بنيت جهاز من حترك مكانه،ال ـي ف ـيء ش كل مرت،واترك أن وما
حىت كاملة أيام مثانية األوىل الزوجة دفن اجلدعلى عيديد حسن بن حممد احلبيب دعا

علي وولده احلبيب،أبابكر رأسهم وعلى األفاضل السادة من إليه يأنس من ودعا
الدين شهاب بن عبداللّه بن علوي إحضار،الربكة منهم وهو))الفحيط((وطلب

عقد حفلة حضر من على تقسيمه على حضرموت أهل يعتاد الذي املنقى السمسم
مبفت،الزواج املبارك اليوم ذلك يف ـزم الزواجن عقد عيديد حسن بن حممد احلبيب ل

بن حممد احلبيب بنات من الثانية الفتاة على املشهور بكر أيب بن علي الوالد لسيدي
عيديد حسن،حسن بن حممد احلبيب أن خربه يف الشك يتطرق ال من مسعت وقد

ال((: قال بعلي لزوجتهن بنات عشر عندي أن األخرىلو تلو من))واحدة قريبا أو
املعىن حسن،هذا بن حممد احلبيب إحساس يف ما إىل عادية غري إشارة القول هذا ويف

تعاىل اللّه رمحه والدنا عليه الذي املرضي املستقيم واملقام للحال إدراك أملى،من وقد
الثان زوجته أنه حياته أخبار من علي أماله فيما الوالد سيدي احلبيبعلي بنات من ية

واألوراد العلم وحمبة والتقوى الصالح من كبري قدر على كانت حسن بن حممد
عني طرفة أذكارها وال أورادها عن تتخلف وال الليل من شيء قيام تترك ال ،وكانت

آثارها من أثر كل يف وذكريات شجن ا مو بعد له من،فكان موقع كل وعند
وسجودها ركوعها الوالدفك،مواقع نفس يف قوي دفع الذكريات من احلشد هلذا ان

الدعوة نشر يف جيد أن لعله اللّه بالد يف سائحاً ترمي أرض يغادر بأن تعاىل اللّه رمحه
أحباب من فارق عما وعوضاً سلوةً اللّه .إىل

كانت أنه املكاشف احلبيب ذا عالقته عن تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي يرويه ومما
ولطيفةٌله عجيبةٌ وأخبار حكايات الفؤاد يف ما واستظهار الكرامات من منها،معه

وأخربه املرض فراش على وهو وفاته يوم دعاه عيديد حسن بن حممد احلبيب أن



 
 )( 

صغري سيل عيديد إىل سيصل وبأنه الوفاة وكذا،بساعة كذا موضع إىل ( وسيبلغ
عيديد سواقي من احلبيب حدده املاءوأوص،)موضع هذا من يغسل أن وأخربه،ى

الكوثر من ترمجته،أنه يف وجدته ما احلكاية هذه خرب أسجل وأنا يقيين يف زاد ((ومما

الغريد نصه))البلبل ما باحريش عمر بن مبارك حمبه :خبط
يتلو أن عنده جالساً كان من بعض أمر حىت الكوثر من الشرب ذكر يكثر وكان

مراٍت الكوثر مرةسورة كل يف هلا .) ١(مكرراً

صاحب ذكره الغريد((ومما بيوٍم))البلبل اللّه رمحه وفاته قبل أنه املقام هلذا مناسباً
تعاىل قوله بقراءة عنده اجللوس املالزمني أحد أمر السَّماواِت{ : واحٍد نور اللّه

اآلية} ..واَألرِض املاء،إخل غري احلني ذلك منذ يذق مل اللنبو من ورمبا،وشيئاً
والقهوة املرق من إليه يقدم قد ما كراهية ـر ـه اللّه،أظ رمحه الوالد سيدي وأخرب
حددها اليت الساعة عني يف قبض احلبيب أن إىل،تعاىل عنه أخرب الذي السيل ووصل

الساقية من حدده األب،حيث رمحة تعاىل اللّه رمحه لوصيته تنفيذاً منه ،راروغُسِّلَ
ار األ حتتها من جتري جنات يف الصلحاء،وأسكنه من وبأمثاله به اللّه ونفعنا

.واألخيار

الرباين الشريف النوراين،السيد البهيج احمليا اللّه،ذو رمحة والدنا يصفه كان الذي
بقوله قرآنعبدالباري((: عليه كله شيخ قدميه،بن أمخص إىل رأسه منه،))من تتألأل

                                                                 
الغ(() ١( . خمطوط،٥٠ص))ريدالبلبل



 
 )( 

واإلميان الرضوان أشعة أساريره على وتطفح القرآن صاحب،أنوار له تاج((ترجم
العطاس))األعراس عبداللّه بن صاحل احلبيب مشايخ مثاله،ضمن ما :فقال

العارف(( واملعارف،احلبيب العلوم ب،ندمي ـع ـام ـج اجملدوال تليد ني
بن،والطارف شيخ بن عيدروس بن حممد بن عيدروس بن شيخ بن عبدالباري

العيدروس عبداللّه بن العابدين زين علي بن ودفينها،مصطفى ترمي وأحد،وليد
عنه اللّه رضي ومرشديها صوفيتها بن،عظماء أمحد احلبيب من وإلباسه أخذه تكرر

العطاس ا،حسن تردد تكرر بترميكما بيتهم لزيارة أمحد أحد،حلبيب لكونه
العلمية .))معاهدها

صاحب أوردها اليت اجلليلة صفاته األعراس((ومن نصه))تاج ما عنه احلديث سياق :يف
السلفيات يف احلديث حسن كما،وهو السري يف الذاكرة سريع احلافظة قوي

ا حامد بن حممد بن عبداللّه العالمة األخ علىوصفه تعليقاته يف رحلة((لسقاف
العلوية السادة مواطن إىل القوية باكثري))األشواق حممد بن عبداللّه الشيخ ،للمؤرخ

والده ترمجة يف يقول :حيث
هديه(( على وسار عليه خترج فقد عبدالباري السيد العالمة ولده ال،وأما ما قرأ وعليه

له و،عداد والسري التصوف يف وفاته،احلديثالسيما إىل مالزمته استدام .))كما

صاحب النفوس((وأورد العيدروس)١(جة شيخ بن عبدالباري احلبيب كالم :))يف
والده بعد عبدالباري احلبيب أشياخ املشهور: أن حممد بن عبدالرمحن ،احلبيب

الكاف حممد بن أمحد املشهور،واحلبيب عبدالرمحن بن علوي واحلبيب،واحلبيب
                                                                 

احملصل) ١( العالمة اهلاديللمؤلف حمسن بن زين بن سقاف بن ـن .   حممد م ـهى ـاج((انت ت
)  . ٢٤٦: ٢())األعراس



 
 )( 

بلفقيه إبراهيم بن عمر،حممد بن عيدروس حممد،واحلبيب بن علي واحلبيب
العطاس،احلبشي حسن بن أمحد حمرم. واحلبيب يف عبدالباري احلبيب وفاة وكانت
.)١(١٣٥٨سنة

ويقول عديدةً مراٍت احلبيب هذا يصف تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي مسعت : وقد
مجالي كان ورداًءإنه وقميصاً وجبةً ِعمَّةً اخلضراء املالبس املالبس من حيب وقد،ا

إذا عبدالباري احلبيب أن الكاف صادق بن أبوبكر البقية السيد معاصره يل روى
املهيبة وهيئته النورانية وطلعته بأنواره املكان ميأل الروحة جملس يف عليهم دخل

ـألأل تت نوٍر قطعةُ هو وكأمنا م،الربانية، مشاهد عند اللّه يذكر الذين ِمن ،وهو
والتبيان الوصف عنه يعجز ما والباطن الظاهر علوم من اللّه حباه من،وقد جِمع وقد

وجليلةٌ بديعةٌ ومعاٍن نفيسةٌ درر تعاىل اللّه رمحه وتفسِري،كالمه تأويِل يف وخاصةً
اللّه أهلمه حيث تعاىل اللّه كتاب من اآليات يفبعِض الفهوم ودقائق املعاين غرائب من

معاصريه من لغريه حيصل مل ما القرآن  . )٢(أسرار

القوم وطريق التصوف علم يف متعددة كتباً تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي عليه قرأ
شيخ بن عبداللّه احلبيب مبسجد يقيمها كان اليت املعتادة جلساته،بروحته وكذلك

                                                                 
عن) ١( املنقول األعراس((انتهى .باختصار) ٢١٠: ٢())تاج
شي) ٢( مع له ترمجنا الذي مسيط بن إبراهيم بن زين احلبيب مل العا مجعها ـنَّفهوقد مص يف الوالد وخ

النبوية((النفيس الطاهرِة البضعِة أنفاِس من القرآنيِة اآلياِت بعِض ـه))مفاهيم في ـع مج ـذي ال
احلكيم الذكر آي من جلملٍة علوي أيب آل لعلماء اإلشارية ـالً،التفسريات فص ـه في ـرد وأف

العيدروس عبدالباري احلبيب يضيف،ملفاهيم مصنفه يد حتت زال لهوال بدا ما . إليه



 
 )( 

يقيمها اليت ـزمباخلاصة بالسحيلن امليمون كتب)١(له من شيء يف عليه قرأ وكذلك ،
الشافعي والفقه عديدة،احلديث مرات وأجازه ما،وألبسه اإلجازات تلك ومن

عليه اللّه رمحة الوالد سيدي مذكرة يف مثبتاً :وجدته
ملٍَ أَ ِلكُل وسلم: يقال عليه اللّه صلى اللّه رسول حممد حت))سيدنا خبطهوكتب تها

اللّه شيخ: رمحه بن الباري عبد احلبيب فيها .أجازنا

النوراين احلبيب هذا عن تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي رواه األيام: ومما أحد يف أنه
مب ـززاره حممدن احلبيب وشيخه عمه من وخطيةً شفويةً رسالةً حامالً السحيل يف له

ع للحبيب رأى أنه ا مضمو عيديد حسن رؤيابن العيدروس شيخ بن الباري بد
ـاب ـت ك ـب ـاح ص أوردها ـد وق ـرة، ـش ـب مناقب((م يف الغريد البلبل

عيديد أمحد بن حسن بن حممد احلبيب مسعته))وأحوال عما روايتها يف اختالف مع
تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي لسان الفائدة،من لتمام اجلمع هذا يف الروايتني ونذكر

ـال:  ـاحبق الغريد((ص ص))البلبل بعض٤٨يف يسرد وهو املخطوط كتابه من
احلبيب كرامات

تعاىل اللّه رمحه عيديد حسن بن : حممد

سنة شعبان من عشر ليلة أنه تعاىل١٣٥٧ومنها اللّه يذكر الليل نصف جلس
يقول شخصه ير مل قائال مسع إذ كذلك هو وبينما ليلة كل يز((: كعادته الوال

أحبه حىت بالنوافل إيل يتقرب به،عبدي يسمع الذي مسعه كنت أحببته وبصره،فإذا
به يبصر ا،الذي يبطش اليت ا،ويده ميشي اليت أعطيته،ورجله سألين ،وإن

                                                                 
وفيهاالسحيل) ١( الباري عبد احلبيب مسكن فيها يقع اليت احمللة ـنهي ب اللّه عبد احلبيب مسجد

املوضوعشيخ سياق يف .  املذكور



 
 )( 

أعذته استعاذين األربع))وإن اجلهات من جهة من مرة كل مراٍت أربع ذلك مث،مسع
صورة على شخص إليه ـنأقبل ب ـاري ـب ال ـد ـب ع الفاضل الشريف السيد

ـر ـظ ـن ال ـق ـط ي مل عظيمني رجلني ـن ـي ب ـدروس ـي ـع ال ـخ ـي ش
له ـاال وق ـا ـم ـه ـي منهم((: إل .))هذا

الصالة أفضل وعليه نبينا على هود اللّه نيب بشعب عبدالباري احلبيب وكان
ف،والسالم خيربه كتاباً سيدي له كتب ترمي إىل عاد بذلكفلما احلبيب،يه فأشار

اللّه ـى ـل ص األعظم ـب ـي ـب ـح ال ـا ـم ه الرجلني أن إىل عبدالباري
السالم عليه هود اللّه ـي ـب ون وسلم وآله ـه ـي ـل من.  ع ـ الِغرِّيد((اه .))البلبل

تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي من مسعته ما عيديد: وأما حسن بن حممد احلبيب أن
م يف رؤيا عظيمنيرأى رجلني بني الباري عبد احلبيب وكأن يتلو،نامه وأحدمها

عبدالباري احلبيب إىل منه عبارة كل عند يشري واآلخري املذكور القدسي احلديث
ويقول امسه به((: ويذكر يسمع الذي مسعه يبصر.. عبدالباري.. كنت الذي وبصره

الكالم.. عبدالباري.. به ا،))إخل سيدي ـارةويذكر ـش ـب ال ـل ـم ح أنه لوالد
خبري هلما ودعا واستبشر ففرح بذاته عبدالباري ـب ـي ـب ـح ال .  إىل

األبرار رمحة اللّه املختار،رمحهم جوار الفردوس جنات اللّه،وأسكنهم صلى
حال كل يف م بربكا ونفعنا وسلم وآله .عليه



 
 )( 

١(      -٧( 

صدره يف اإلميان وقر الذي قدره،احلبيب جاللة على اجملمع املشغول،العالمة
وجهره سره يف اللّه ودفينها،بذكر ترمي وصلحائها،،وليد علمائها مشاهري وأحد

حقه يف يقول العطاس حسن بن أمحد احلبيب برزخي((: كان روحه: يعين))إنه أن
اتصا الربزخ بأهل احلضرميةمتصلة الديار مفيت ووالده حقيقياً الكربى،الً املنة له ومن

العلوية السادة يف،على وهو والده واستخلفه به، وخترج عليه وقرأ بوالده ترىب فإنه
لذلك األهلية من فيه رأى لَما احلياة يقول،قيد كان إنه عِلي((: حىت ولَِدي

مين ـد ـَ من . ))أَعب ـ ا((اه ))ألعراستاج
)٢ ( .

عبداللّه بن حفيظ بن مل سا العالمة ـب ـي ـب ـح ال ـال بكر) ٣(وق أيب الشيخ ابن
كتابه يف مل سا أولياه((بن ببعض االتصال يف اإلله ))منحة

)٤(:
مشاخيي من الثالث الشيخ

عنه اللّه رضي املشهور حسني بن حممد بن عبدالرمحن سيدي بن علي احلبيب

                                                                 
ـن) ١( ب القاضي عبدالرمحن بن األصغر الدين شهاب بن حممد بن عبدالرمحن بن علي احلبيب هو

األكرب الدين . شهاب
)٢١٠: ٢) (٢ ( .
بن) ٣( عيدروس بن بكر أيب بن عمر بن عيدروس بن عمر بن عيدروس بن بكر أيب ابن

مل سا بن بكر أيب الشيخ ابن ـ . احلسني األعراس((اه  ) . ٢١٢ : ٢())تاج
عددهم) ٤( البالغ شيوخه مجيع إجازات فيه ضمن حفيلٌ ثبت ـه،شيخا١٤٩وهو طريق يف وهو

. للطباعة



 
 )( 

الن السالك موالههو طاعة يف قواه أفىن الذي اخلاضع اخلاشع املتواضع العابد اسك
كتاب الصدور((مؤلف املشهور))شرح عبدالرمحن احلبيب والده مناقب نفعنا،يف

وبركاته أسراره من علينا وأعاد به .آمني،اللّه
يف ترمي مبدينة املشهور عبدالرمحن بن علي احلبيب الثاين٢١ولد ،١٢٧٤ربيع

من احلياة به مرحت والتربية والعواطف واملالحظة الرعاية من األبوية املغدقات وعلى
أخرى إىل التميحىت،سنة حواجز به مضيئاً،ختطت حميطاً به جمتازة وراءها ما إىل يز

والفضائل بالطيبات ـةً ـاح ـي فَ حداثتهوبيئةً منذ إراداته من يشم عبريها كان حىت
الصباأنّ يقتضيه كما شبهها وال عرامة غري من تقضت املفهومة الطفولة حيث،أيام

شارع إىل شارع من العباً األطفال مع يرتقبونه الناس يف،كان يشاهدونه م وإذا
القرآين املعهد إىل سبيله يوم كل يف سالكاً الكبار األحداث،مهتدى خليط يف متعلماً

يأيت،القرآنيني كاد العلمينيوما املتتلمذين مستوى إىل ارتقى حىت القرآنية ايته على
وغريها م فقهيا يف منهم وجهاته،كواحد أخذت الثقافية املواطن هذه ويف

مزيد إىل مزيد من ا افتتاح،مأخوذا إىل ختام آخر،ومن إىل كتاب فقه،ومن ومن
تصوف العلمي،إىل حياته يف الطبيعي سريه كان الصوفيةوهكذا ومناحيه ومع،ة

العلماء من كبري مل كعا وافراً قسطاً الفقهي حمصوله كان السنني وتكرر األيام ،توايل
الصوفية عظماء من جليل والفنون،وصويف العلوم من بعدد إملاِمه إىل اإلشارة ،مع

والتوحيد والنحو واحلديث ـ،كالتفسري ب مبتدأةٌ فقهياِتِه بأن لرسالةا((والدرايِة
النجاة((و))اجلامعة شجاع((و))سفينة احلضرمية((و))أيب صوفياِته،))املقدمة أن كما

ـ ب اهلداية((مبتدأةٌ الرمحن((و))بداية م،))فتح كان إماطةوملا يف الكثريين رغبة اجللي ن
م أَولَوه كشيوخ م صوفيا من واستقى علومهم من كرع الذين عن منالغشاء أَولَوه ا

ومواهبهم م احلداد،ممنوحا عبداللّه بن حسن بن عمر السيد العالمة ،ومنهم
بلفقيه عيدروس بن إبراهيم بن حممد السيد عبداللّه،والعالمة بن علي السيد والعالمة

  



 
 )( 

الدين شهاب بن علي الكاف،بن عبداللّه بن حممد بن أمحد السيد ،والعالمة
السيد املشهوروالعالمة بكر أيب بن عبدالرمحن بن بن،علوي علي السيد والعالمة

احلبشي حسني بن السيد،حممد والعالمة
السقاف سقاف بن علوي بن حمسن بن ابن،عبداللّه علوي السيد القاضي والعالمة

السقاف سقاف بن علوي بن العطاس،عبدالرمحن حسن بن أمحد السيد .والعالمة

فم والده مدارهوأما مناِره،حور أغصاِنه،وفَنار أطياِنه،ومروِّي ـضِّب ،ومخ
واضحاٍت بارزاٍت،كنتائج واملسموعات،وظواهر عليه القراءات موفُوِر يف،ِمن
طويلٍة حياٍة منفَكٍة،حبر غِري قدمه،ومالزمٍة على مسالكه،واخلُطِْو يف ،والسلوك
ص يف منهوالظهور كنسخٍة وظاهراِته والرسم،وِرِه اهليئة يف والعلميات،حىت

والصوفيات عام،والدينيات زنبل مقربةَ والده رفات سكن إذا أحيا١٣٢٠حىت
السنوية ورحالته وزياراته وروحاته وصوفياته دروسه يف عنه كنائب ورسومه معاملَه

السالم عليه هود النيب إىل وعاداتهوكان،املعتادة صاحلاته يف خلفه خليفة خري
.ومنظوراته

الشاطري عمر بن عبداللّه السيد العالمة ومريديه تالميذه من والعالمة،وكان
الكاف حممد بن أمحد بن حسني السيد بن،القاضي حفيظ بن مل سا السيد والعالمة

مل سا بن بكر أيب ش،الشيخ بن عبداللّه بن علوي السيد الدينوالعالمة والسيد،هاب
الكاف عبدالرمحن بن عبداللّه بن حسن يف،العالمة الرحلة((وجاء يف الشذية النفحة

احلضرمية الديار مسيط))إىل بن بكر أيب بن أمحد بن عمر السيد : للعالمة
عليه قرأ الكاف عبداللّه بن حممد بن عبداللّه الصويف السيد الدين((أن علوم ))إحياء

مراتثال احلداد((و،ث اإلمام مناقب يف واملراد القصد أيضا))غاية مرات مع،ثالث



 
 )( 

رجال من صورة أنه القشريية((العلم م،))الرسالة ألوا من م،ولون طاعا يف
م صفا وكافة ومناسكهم، م كعدم،وزهادا بظاهرات منهم كثريا فاق ورمبا

ع فضالً الصغائر من صغرية مماتهارتكاب إىل ميالده منذ الكبائر من كبريٍة ومن،ن
قوياً عجناً العبادات يف معجونٌ أنه واألذكار،مميزاته القرآنيات مدابغ يف ومدبوغٌ

غامقاً كان حىت شديداً بالليل،دبغاً وقرآنيات وأوراد وأذكار متواصلةٌ عبادةٌ كله
وماشياً وقائماً ومضطجعاً قاعداً مستدٍميو،والنهار وصياٍم دائٍم وضوٍء أن،على كما

السنن من سنةٌ أو مجعةٌ أو مجاعةٌ تفوته أن املستحيل واألذان،من املسجد سنن حىت
وسفراً وحضراً وسقْماً صحةً واألوابني املؤقتة،والشروق والسنن بالرواتب بالك فما

عن م جنو تتجاىف الذين ومن ؟ بالكمال والوتر الضحى وأيامهوصالة املضاجع
مستغرقَةٌ متنفالت أثٍر،مجيعها غري املعروف ا بلو جبينه ـترشت افْ اليت البقعةُ وما

العبادة وكثرة السجود آثار من املغرب،)١(بارٍز صالة بعد تنفالته يف سجد إذا
ومساع رؤية عن العشاء أذان إىل ساجداً حظ،يستمر من شيء له يكن الدنياوإن وظ

كوالده األبيض النظيف وامللبوس الصالة،فالطيب يف العني ترمي،وقرة يف اللّه توفاه
سنة شوال شهر مع،١٣٤٤من يزار والده قرب عند مشهور ضرحيه زنبل مقربة ويف

.زياراته

                                                                 
ال) ١( سيدي ـربذكر املغ بني سجدةٌ له كانت أنه املشهور عبدالرمحن بن علي احلبيب عن والد

ـع موق ـةً مبلل ـجد املس أرض ساحة يف دموعه ترى حىت شاكياً باكياً فيها يستغرق والعشاء
ـول،سجوده فيق ـلمان س خادمه فيأيت سجوده يف زال ال وهو العشاء لصالة يؤذن : وقد

اللّه(( ينت))سبحان حىت مرات صالتهعدة فيختم . به



 
 )( 

للم وافيةً ترمجةً اهلادي حمسن بن زين بن سقاف بن حممد العالمة السيد أَلف ،ذكوروقد
املشهور((أمساها عبدالرمحن بن علي العالمة احلبيب مناقب يف النور ))لَمعةَ

)١( .

الرؤيا تلك بعد الوالد سيدي مبيالد أبابكر اجلدَّ ـر بشَّ الذي املكاشف السيد هو
ع وسكت اجلد رآها اليت وكاشفهاملنامية عيدروس بن اللّه عبد باحلبيب التقى حىت نها

عليا يسميه أن وأخربه الذكَر املولود ِبهدوِف بشَّره مث .ا

بن عبداللّه السيد مجعه لطيٍف جمموٍع يف األغر احلبيب هلذا وافيةٌ ترمجةٌ وردت وقد
العيدروس العابدين زين بن عبداللّه بن طرفاً،حممد منه :صاحلاًنأخذ

عام يف ترمي ببلدة العيدروس عيدروس بن عبداللّه احلبيب اهلجرة١٢٨٤ولد من
به وخترج يديه على وترىب والده حجر يف وهو،ونشأ وتالحظه ترعاه العناية وكانت

أمه بطن مريم،،يف أيب الشيخ قبة يف تعاىل اللّه كتاب من املعرفة باكورة وتلقى
ا مجلة من هو املذكورةوكان القبة يف القراءة م افتتحت الذين حيفظ،لطلبة وبقي

األوالد من كثري خرج أن بعد حىت وتقويته،القرآن دراسته وأمت القرآن حفظ حىت
                                                                 

الشيخ) ١( باخبريةقال يسلم بن إىل : حممد ـرج خي ـان ك املشهور عبدالرمحن بن علي احلبيب إن
اخلاصة بعض يزور ـهور،التربة املش عبدالرمحن بن علوي اجلد يف،ومنهم ـل يطي ـان وك

ِليخفف،الزيارات علوي اجلد يستعجله له،فقد علوي((: فيقول ـ،يا ه ـويل،    شف ح م
أمامي وحد ركبيت، عند خلفي،حد ـين،وحد م فاحتة بغا واحد ـد))كل اجل ـكت فيس

يطيل ويتركه .علوي



 
 )( 

والده وأبدع،عند العلوم حتقيق يف واجتهد وحتصيلها العلوم كسب على أكب مث
اجملته واجلهابذة العارفني كبار من صار حىت األخيارفيها سلفه طريق وسلك ،دين

والده عن والتصوف الفقه دروسه،أخذ يف مجلة،والزمه يف متون عدة عنده وحفظ
ـ،فنون الزبد((ك الشافعي))صفوة الفقه يف أرسالن ابن ابن((و،لإلمام ـة ـي ـف أل
و))مالك و))امللحة((، النحو يف احلريري يفللعالمة))الرحبية((لإلمام الرحيب

من وجزءاً الشافعي))اإلرشاد((الفرائض، الفقه يف املقرئ ابن املتون،لإلمام يف وقرأ
وأجادها .املوسعة

م وتأدب عنهم أخذ الذين أشياخه مجلة احلبشي: ومن حممد بن علي ،احلبيب
احملضار حممد بن أمحد العيدروس،واحلبيب حممد بن عيدروس يبواحلب،واحلبيب

بلفقيه املشهور،إبراهيم حممد بن عبدالرمحن ـب ـي ـب ـح بن،وال عمر واحلبيب
احلداد احلبشي،حسن عمر بن عيدروس عبداللّه،واحلبيب بن أبوبكر واحلبيب

بلفقيه،اخلرد أمحد بن عبداللّه العيدروس،واحلبيب عيدروس بن شيخ ،واحلبيب
املشهور عبدالرمحن بن علوي املشهور،واحلبيب عبدالرمحن بن علي ،واحلبيب

شهاب بن علي ـن ب ـداللّه ـب ع املشهور،واحلبيب علوي بن اللّه عبد ،واحلبيب
خمدم عوض بن حسن الوادي،والشيخ وفضالء األجالء املشايخ من كثري وعدد

حصرهم ويتعذر تعدادهم يكثر الذين م،املبارك لكثر املسطور هذا يسعهم وال
وأسرارهم،موشهر وأنوارهم م بركا من علينا اللّه .  أعاد

اجلد والده أن احلبيب ذا عالقته عن تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي لنا يذكره ومما
م إىل أمه به ولدت أن بعد محله ـزأبابكر العيدروسن عيدروس بن عبداللّه احلبيب ،ل

مباركات بدعوات له ودعا وحنكه عليه على،وبارك قرأ وكَبر عوده قَِوي ملا مث



 
 )( 

الفاحتة بعد م ـ ـي ـظ ـع ال ـرآن ـق ال ـن م ـاً ـئ ـي ش املذكور وقرأ،احلبيب
من الشافعي الفقه من طرفا النجاة((عليه وألبسه))سفينة عمر)١(وأجازه وكان ،

والعاشرة الثامنة بني ما ذاك إذ تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي،سيدي اللّهوذكر رمحه
مرةً سأله عيدروس بن عبداللّه احلبيب أن مب((: تعاىل هي اليت اخلالة هي ـزمن األمن لة

له))؟ األب((: فقال زوجة له،))هي ودعا جبوابه من،ففرح الكثري خيطئ عما وأفهمه
النبوي احلديث فهم شأن يف مب((: الناس ـزاخلالة األمن أ،))لة ا أ يعتقدون ختحيث

ذلك،األم غري .والصحيح

حمرم شهر من للخامس املوافق السبت عشية األجمد احلبيب هذا املنية وافت وقد
عام سنة١٣٤٧احلرام وستون ثالث ذاك إذ احلبيب،وعمره جده قبة يف ولُِحد

العيدروس بكر أيب بن .عبداللّه

                                                                 
إىل) ١( بالذهاب مريموأمره أيب اقبة العظيم القرآن .حلفظ



 
 )( 

املبارك حضرموت بوادي واملعرفة العلم جهابذة من شريف أئمة،سيد من إمام
والسري والتاريخ والبالغة والصرف والنحو ومريديه،الفقه وتالمذته أقرانه بني عرف

وحتقيقها العلوم وتدقيق املعرفة غور سرب يف باعه عام،بطول يف الغناء ترمي مبدينة ولد
ونشأ١٣١٠ اهلجرة ربوعهامن شيوخ،يف من أجالء أشياخ يد على وترىب

وتعدادهم حصرهم عن اجملال يضيق حبضرموت ـِع ـي ـه واألدب،املَ العلم أورثوه
القومي السين ترمي،واخللق صدور أحد م والتعليم،فصار العلم شيوخ من وشيخاً

كتاب،)١( تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي عليه النحو))املتممة((قرأ علم وكان،يف
املختلفة العلمية جمالسه حضور على كان،يواظب الذي الواسع جملسه وخاصة

مبسجد ورواد،بالسحيل) سرجيس( يتصدره العلم بطلبة يغص جملساً وكان
والعجيبة،املعرفة الغريبة املسائل ألوان ومريدوهم العلماء فيه وحيلون،ويتبادل

الل املشاكل واألدبيةعويص النمو،غوية مطردة واملعارف العلوم هذه تزل مل و
الكبار البالد أئمة املنية خطفت حىت األبرار،واالنتشار احملافل ومنهم،وصدور

املربور اجلمعة يوم يف جواره إىل اللّه اختاره الذي املذكور ربيع٢٨احلبيب شهر من
األبرار١٣٧٦األول رمحة تعاىل اللّه .)٢(رمحه

                                                                 
العام) ١( املدرس تدريس يف وينيبه عليه ويثين يعظمه الدين شهاب بن علوي احلبيب بالرباطكان

احلضورإذا عن عذر به ـنفس،قام ال ـوت وم ـع التواض ـن م عظيٍم جانٍب على كان كما
.   واخلمول

يف) ٢( له ترمجنا النور((وقد .) ٥٨: ٢())لوامع



 
 )( 

واملسلك املنحى شريف زاهد عابد ناسك فاضلٌ مستقيم،سيد على،متواضع
القومي الطريق وعمالً،جادة واألنوار،قوالً واهليبة اجلالل وأوراد،عليه جماهدات وله

بترمي،وأذكار اهلجرة١٣٠٣ولد العظيم،من القرآن عدٍد،وحفظ يد على وترىب
حضرموت مشايخ وأقرانه،من أسنانه من كان من يف،منهم أكرب كان من ومنهم

وشانه وسنه الشاطري،علمه عمر بن عبداللّه احلبيب بن،فمنهم عبدالباري واحلبيب
العيدروس بن،شيخ علوي يفواحلبيب ميالدمها كان وقد الدين، شهاب بن عبداللّه

واحد العطاس،عام حسن بن أمحد احلبيب أشياخه أجل كثرياً،ومن به تعلق وقد
وثيقاً ارتباطاً به كثرياً،وارتبط شيئاً كالمه من حمسن،ومجع بن أمحد احلبيب ومنهم

املكال،اهلدار خالل،صاحب املذكور احلبيب به اتصل جاوةوقد بأرض ،وجودمها
ومكاتبات مراسالت بينهما ذلك تبع وبشارات،وقد وإشارات ومن،ومالحظات

أمحد بن مصطفى احلبيب الربكة وجنله احملضار حممد بن أمحد احلبايب أيضاً أشياخه
عدداً هارون بن عبداللّه بن أمحد بن حممد السيد املبارك حفيده لنا حفظ وقد احملضار

املكاتبا بنمن مصطفى احلبيب وبني املذكور جده بني الودية واملراسالت اخلطية ت
الواسعة برمحته تعاىل اللّه رمحهما احملضار .أمحد

حممد بن عبداللّه احلبيب وخاله شيخه على تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي قرأ
العملية وأسسه ومبائه التصوف علم كتب من صاحلاً طرفاً هل،املذكور كان ذاوقد

                                                                 
ص) ١( امللحق يف الصورة  . ١انظر



 
 )( 

تواضٍع من عبداللّه احلبيب عليه كان ملا ظاهر وتأثر كبري أثر الوالد نفس يف احلبيب
وباطنه ظاهره يف واستقامٍة مسٍت وحسن .وخشوٍع

خاصةً رعايةً يرعاه كان احلبيب هذا أن الوالد سيدي ذكر نظرة،وقد إليه وينظر
وت وإرشاٍد توجيٍه حبسن مشوٍب وإخالٍص وحبٍّ الطريقعطٍف سلوك على شجيٍع

األقوم،األمثل السلفي وبارك،والسبيل له ودعا متعددةً إجازاٍت وأجازه ألبسه وقد
إليه ونظر املستقيم،عليه املفضال احلبيب هذا احلجة،تويف ذي شهر من الرابع يف

والسالم١٣٧١عام الصالة أفضل صاحبها على املنورة له،باملدينة حصلت أن بعد
احملتومإ األمر ودنو األجل قرب على دلت مناميةٌ السيد،شارةٌ حفيده يل ذكر وقد

معناه فيما له يقول والسالم الصالة عليه النيب رأى جده أن هارون بن أمحد بن حممد
منها((:  خترج ما دخلتها إذا غرفةً املدينة يف لك معنا اإلشارة))إن معىن احلبيب ففهم

اَألجلُ املوت،بأنه حلول املستيقن وداع فيها يعرفه من كل ودع أن بعد مكة ،فغادر
املنورة املدينة إىل الزهراء،واجته الليلة تلك يف رأت السادة من امرأة أن روي وقد

عليهم أوالدها من ضيف بقدوم ختربها بإكرامه،البتول م الضيف،وأمر ذلك فكان
هار بن حممد بن عبداللّه احلبيب ي،ونهو أن اخلفي العزم حركه ـزإذ علىن ل

جيلس،ضيافتهم فلم حصلت اليت بالرؤيا معناه،وأخربوه فيما هلم قال وجبت: بل
بنا اعتنت اليت أمنا زيارة ـزو،علينا الزيارةن إىل قضى،ل حىت أياما باملدينة ومكث

األمر مقدوراً،اللّه قدراً اللّه أمر رمح،وكان اللّه األبراررمحه جناٍت،ة وأسكنه
ار األ حتتها من آمني،جتري وبأسراره به اللّه .ونفعنا



 
 )( 

بن شيخ بن عبداللّه بن حسني بن حممد بن علي بن ـد ـم ـح م احلبيب هو
عل بن حممد بن الشعب صاحب أمحد بن حسني بن حممد بن بكرعبداللّه أيب بن وي

وسلم وآله عليه اللّه صلى النيب إىل نسبه متصالً .احلبشي،
سنة سيئون مبدينة وجدته،١٢٩٩ولد وأمه أبيه كنف يف عن،وترىب شب حىت

مسجد مؤذن بازهري سعيد الشيخ معلمه يد على ومعىن لفظاً القرآن فأخذ طوقه
بسيئون واحملب)٢(الرياض الرغبة عليه وظهرت كان، حىت صباه منذ والعلم للطلب ة

أبيه برباط والبديع والبيان واملعاين والنحو الفقه جملالس املالزمة أجل،كثري من وكان
السقاف الرمحن عبد بن أمحد العالمة احلبيب هادي،أشياخه بن حممد السيد والعالمة

باطويح،السقاف مل سا بن حممد الشيخ بن،والعالمة حسني واحلبيب
احلبشي حسني بن صاحب،حممد الشعراء((وذكر شيخ))تاريخ يعد كان والده أن

ومنحه له،فتحه معدود ال ما التصوف كتب من عليه قرأ يف،وقد كان إنه حىت
قراءة يف والده خيلف والده حياة البخاري((آخر اإلمام ـثري،))صحيح ك كان وقد

أينم والده ومدارس جملالس كاناملالزمة منه،ا بوصية والده خليفة أصبح فكان،وقد
عليه للصالة والعامة،املتقدم اخلاصة األمور كل يف مقامه يقوم كاإلمامة،وكان

عليه واإلشراف الرياض مسجد يف والعبادات،بالناس والعلوم بالدروس وعمارته
األسبوعية أي،واملوالد أواخر يف وخاصةً مؤثراً واعظاً كان حياتهوقد له،ام وكانت

                                                                 
ص) ١( امللحق يف الصورة .١انظر
ص) ٢( امللحق يف الصورة  . ١٥انظر



 
 )( 

والرحالت األسفار يف الشريفني،رغبة احلرمني إىل مرتني رحل بالد،فقد وإىل
مرتني متصدراً،جاوة وعاملاً فذاً وأديباً جميداً شاعراً .) ١(وكان

سيئون مدينة إىل والده مع تردده خالل تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي به ،اتصل
وال وفاة بعد ودائموكذلك مستمر اتصال به له كان له،ده ودعا وأجازه ألبسه وقد

عشرته وحسن وأدبه مسلكه عن احلبشي،ورضي علي بن حممد احلبيب تويف وقد
سيئون١٣٦٨سنة مبدينة .ودفن

ا فَذ ملٌ عا فاضلٌ شريف واملقالسيد عام،حلال القويرة يف عن،١٢٨٣ولد وأخذ
وحممد حامد بأخويه ذب و يديه على وترىب حسن،والده بن أمحد باحلبيب وخترج

والسفر احلضر يف وخدمةً ومساعاً قراءةً احلبيب،العطاس على وتفقه
ـن ـالقري ب البار حممد بن ـني ـس والعام،ح اخلاص واملدد التام األخذ منوله
احلبشي حسني بن حممد بن علي كما،احلبيب احلضرة بشيخ ينعتونه أشياخه وكان

بذلك ويعنون والده، بذلك على: لقبه خاصة سلطة هلا تكون الزكية روحه أن
الذكر جمامع يف احلاضرين صياغة،أرواح يف نادرةٌ وسالسةٌ عجيبةٌ قدرةٌ وله
اخلا مع النثرية واملكاتبات والعامةاملراسالت يناسبه،صة مقالٌ مقاٍم كل يف وقد،وله

العلم دعوى من فراراً باهلزل اجلد البني،خيلط ذات إلصالح جمعت،وميالً وقد
                                                                 

احل((عن) ١( الشعراء . بتصرف ) ٢٦٩-٢٦٨ : ٥( ،))ضرمينيتاريخ
ص) ٢( امللحق يف الصورة .٢انظر



 
 )( 

جملدات يف األوقات،مكاتباته سائر يف الناس ا منها،انتفع ببعٍض األمساع وشنفت
والروحات اجللسات من عديٍد .يف

الوالد سيدي عديدٍةاتصل مراٍت احلبيب مفيدة،ذا زياراٍت منها،وزاره كان
عام تعاىل اللّه رمحه بكر أيب اجلدِّ والِده مع للقويرة الشهرية١٣٥٣زيارته رحلته يف

إىل مث واليمن عدن بلغ حىت القبلة أرض من واألجناد القرى من ـثري بك خالهلا مرَّ اليت
وسنقافورة اهلند سيد،أرض ذكر ماوقد أ تعاىل اللّه رمحه الوالد ـزي ضيوفاًن ال

وأكرمهما شديداً، فرحاً ما وفرح القويرة يف احملضار أمحد بن مصطفى احلبيب على
كبرياً والصلحاء،إكراماً العلماء من إليه يِفد من إكرام يف ِجِبلته تلك وقد،وكانت

قضيناه اليت القالئل األيام هذه يف بينهم مباسطاتمتت احلبيب ضيافة يف ،ا
أقوال،وأحوال،ومسامرات،ومذاكرات الرجال،وطيب سري عن ،وحديثٌ

مساجدهم يف البالد ألهل مذاكرات بكر أيب اجلد من يف،ومتت وإرشاد وتوجيه
ومقاعدهم واإللباس،جمالسهم اإلجازة ضيوفه وبني مصطفى احلبيب بني ومتت

واإلنعامومنَّ،واإللقام اإلفضال جبزيل فيها الوالد لسيدي .اللّه

املدرار الفيض هذا يف،وتكرر الوالد لسيدي احملضار آل عني قرة من والنظر
عام الثانية الثالثة١٣٦٢رحلته زوجته بوفاة متأثراً ترمي من خروجه بعد اهلجرة من

عيديد حسن بن حممد احلبيب ومكث،بنت القويرة عرب أياماًحيث األبر شيخه لدى
الفراق حرقة مل أ من جيد ما عنه وخفف الوالد خباطر احلبيب فيها على،أخذ وشجعه

تعاىل اللّه إىل الدعوة نشر لغرض عليه،اخلروج عزمه بالتوفيق،،وقَِوي له ودعا
والعامة اخلاصة اإلجازة فيه له صحت ما كل يف وأجازه سيدي،وألبسه وغادر



 
 )( 

م خريالوالد بكل مزوداً القويرة حىت،دينة والسري، احملط يف ومرعياً ـزحمفوظاً لن
يف امليمونة اهلجرة١٣٦٢شعبان١٥بأحور ا،من .واستقر

وأخري آخر ولقاٌء كرةٌ األجل شيخه مع له ا،وكانت يقوم زيارة أول يف وذاك
بأحور استقراره بعد حضرموت إىل الوالد كا،سيدي الزيارةوقد هذه يف معه ن

الغزايل حممد األصغر يل،)١(أخوه ذكر الذي السهل صاحل عبداللّه املبارك وتلميذه
األيام أحد من العصر صالة بعد القويرة دخلوا م األقدام،أ على إىل،مشياً واجتهوا

ـزم مصطفىن احلبيب املعتادة،ل روحته متصدراً ومريدوه،فوجدوه أقرانه وحوله
والسادة احملبني من الستقباله،وجلساؤه خرج الوالد سيدي بوصول علم فلما

وبأمثاله به يليق ترحيباً به أيام،ورحب ثالثة الوعظ،واستضافه يف له وأذن
اإللباس،والكالم له كرر أن بعد وودعه الرحلة وقت أزف حىت القويرة مبسجد

واإللقام ب،واإلجازة العهد آخر هذه اهلماموكانت احلبيب،شيخه وافت حيث
بأعوام اللقاء هذا بعد منيته صاحب،مصطفى ذكر األعراس((حيث تويف))تاج أنه

األربعاء صباح عام٨يف من .١٣٧٤رجب

يدي وقَعت أمحد) ٢(وقد بن مصطفى احلبيب مكاتبات من لطيفٍة مكاتبٍة على
ا،احملضار رمحه الوالد سيدي إىل ا بأحوربعث كان عندما تعاىل يف،للّه مؤرخةً

عام احلرام القعدة بتمامها،١٣٦٨فاحتة :نثبتها
                                                                 

ـن) ١( ب أبوبكر اجلد وفاة بعد أحور إىل املشهور الغزايل بكر أيب بن حممد ـم ـع ـال ب ـيء ج
شهور بعدة املشهور الوقت،علوي وحفظ العلم طلب بغرض قيل،وذلك العم: وقد إن

ه املشهور بكر أيب بن آنذاكعلوي أحور إىل به قدم الذي .  و
ِبأَحور) ٢( بامزاحم جنيد حممد بن مل سا الشيخ عند املذكورة املكاتبة هذه . وجدت



 
 )( 

هلل األكناف،احلمد واسعة أحور األطراف،إىل والبحور،بعيدة الربور ذات
واألشراف،)١(واألسياف واملشايخ السالطني على والسكان،واملشتملة واحلالن

والظ والقبائل واألجالفوالرعايا صادقة،راف نيات أهل بالصدق،وكلهم وألسنة
رامقة،ناطقة اخلري إىل سلطان،وأعني وشيطان،السلطان موذي كل من ،وحمفوظ

ظريف حتريف،والشريف عنده أديب،وال تاديب،والشيخ األصل والقبيلي،ومن
تأدب،مؤدب ـوي،وبالوقت ـت ـل م حم،والرَّعِوي شغبه والبلدكل،تويوعلى
فلكه مسلكه،يف يف قدمي،ويسرع مستقيم،بلد وصراطه مقيم، يف،وخريه وأهله

عايدة،نعيم بايدة،وعوايدهم حدها،وحوادثهم تبلغ بيده،واملقادير من وسبحان
وبعدها ومدها امللك،قبضها عجائب تبديه وما والسكوت، السكون واَألوىل

:وامللكوت
والسكوتواسكت ـت ـك ـت ك املوىليا عجائب تبديه فيما وتفكر

عجايب واجب،وكلها حاصلة،واالنتظار واصلة،واأللطاف ،واخلريات
ـورة ـم ـع م ـزال ت ال والصورة،وأحور املعىن وتعليمها،يف مجيع،وعلمها يف

ينتعش،إقليمها ا يرتعش،وسلطا أحور مج،ويف حاله محيل،يلوميسي به ،وربه
حتته وقته،ورعاياه طول منهم،على فرحان وهو منه فراحى بلده وراضني،وأهل

عنهم وراضي عندهم،عنه املشهور السيد براضة كلهم نيهم ا،و يعدو نعمةٌ وهذه
مدهم ا اليوم،اللّه إىل هلم سوم،خباها كل ا شريف،يصلح ؟ حيصلونه وأين

ملٌ علويٌّ،عا سينٌّ،معلم ألجلهم،ترمييٌّ ترمي وعلهم،ترك نعمة،لنهلهم شوفوها
لكم اللّه لكم،خباها اليوم بيدين،وساقها ا بالنواجذ،تقبضوا عليها ،وعضوا

ا وسلطا ألحور السالم شريف دي ا،و وسكا ا ا،وسادا ونسوا ،رجاهلا
                                                                 

ِسيف) ١( مجع البحر،األسياف ساحل .وهو



 
 )( 

ا حال وحبرها،ومجيع وجزرها،وبرها ميدها،ومدها الكثري،وحبرها ـد ـم وبال
باملدد،يشدها اللّه ميدهم الغين فضل واسع من والبلد،وأهلها وما،السلطان ووالد
والتعليم،ولد العلم وترمي،بركة املشهور ترمي،وبركة خالّ أحور: وقال،الذي

إقليم مقيم،خري به والتعليم،وحكمي القوميعلى،للعلم والصراط،الدين
عدنية،املستقيم عيدروسية علوية الِفطَن،وراثة أهل سيد العدين ا ا،ابتدأ و
أبيات،قطن يف الوالد :قال

عدنْ صاِحب الويلْ يا درُّك والسُّننهلِل ربِّي ِبفَرِض أَقام من يا
يا بوبكِْر ِبن عبداللّه ـلَ ـْ جنَ وباليمنشيا حبضرموت الشُّيوِخ يخ

آخرها أحفظها،إىل األثر،ما على اقتفاه األثر،وقد على األثر علي،وطرح
النجيب،األغر السيد احلبيب،الولد ابن بكر،احلبيب أيب املرحوم أخينا ابن علي

وفع بقوله اللّه إىل الداعي العالمة الربكة اإلمام والده ،وعياله،وماله،وحاله،لهابن
املشهور،ومهته،ونيته عبدالرمحن بن علوي وبعلومه،الوالد به اللّه وقد،نفعنا

عنه وأخذنا به عليه،اتصلنا ووكلناه،وقرأنا إىل،وسايرناه وجينا عندنا إىل وجاء
الغنا،عنده ترمي ويف،يف العلم طلب يف عامة إجازة وأجازنا والتذكريوأضافنا الذكر

األخالق اخلالق،وحسن إىل ر،واجلرب،والصرب،وااللتجاء وال قهر حىت،وال
النهر الشهر،يفيض علوي،ويستدير الوالد بإجازة ـزناكم به،وأج أجازنا ومبا

احملضار أمحد باجلميع،الوالد اللّه نفعنا بانعد وكم األخيار، أهلنا من ،وغريهم
للجميعوأعاد حالة كل يف واجلمالة اجلميل وعليكم علي،علينا يا وفضل،واصرب

ملي خيتلي،ربك املواهب،ما يفيض الواهب، الغياهب،وهو تزول ـرب ،وبالص
الطاهب سيوهلا،وينتصر وتسيل السحايب، غيوهلا،وتفيض وصل،وتغطي وقد
الواضح واضح،كتابك ومعناه املشا،ولفظه مشايخبيد خري يا العموديني ،يخ



 
 )( 

م دوعن،وفرحنا زاروا سعيد،وقد الشيخ القبول،وزاروا وبلسنهم،وحصل
ا وشر األرض وسيحوت،عن هود إىل زين حضرموت،وكلها وبلغوا،واسفل
السلطان وبايتبارك،سالمنا الربكة املكرمني،وفيه إخواننا علينا،وخصوا مستمداً

األ املناصب،جلأخونا ابن بن،املنصب أبوبكر اجليد مل سا بن أبوبكر الشيخ ابن
مل سا بن بوبكر الشيخ بن احلامد فضل،عمر حمسن األخ على والشيخ،وسلموا

حممد بن مل بيننا،سا واجبة،والرسايل بيننا،املكاتبة هو ما أهم،والباقي وخص
واملشايخ احلبايب البلد وا،أهل بنواجلريان عبدالرمحن األوالد لدينا ومن ـالن حل

حسن،حامد عبداللّه،وعلوي بن حامد،وصاحل والولد حسني بن ،وبوبكر
حممد بن علوي أمس،والولد أول املكال إىل توجه قال،وهو املكال إىل : وبوصوله

تيسرت للحج)  ١(إن احلجاز إىل أتوجه رمبا سريعة نظيفة مبذ،زينة ولوالدعاء
للجميع جامع ـاب ـت ـك وال اجلميع،ومسؤول من مسؤول جينا،والدعاء وقد

مهدي احلبيب حياة يف اجلميع،)٢(أحور به اللّه وصية،نفعنا .والدعاء

لدعائكم املستمد
احملضار أمحد بن مصطفى

به اللّه لطف
احلرام القعدة ) ٣(١٣٦٨فاحتة

                                                                 
سقطت) ١( املوضع هذا يف أن .))سفينة((أو))ساعية((يظهر
احلامد) ٢( حمسن بن مهدي بأحورستأيت،احلبيب مسجده ذكر عند الحقاً . ترمجته
األربعاء) ٣( صباح احملضار أمحد بن مصطفى احلبيب سنة٨تويف   . ١٣٧٤رجب
ص) ٤( امللحق يف الصورة  . ٢انظر



 
 )( 

املبدع املصقع،الفقيه بالتمكن،والشاعر اجلميع له شهد الذي املتبحر والعالمة
ـه ـن ع ـل ـي ق ـى ـت ح ـى ـت ش علوم عصره((: يف حجة كان وبليغ،إنه

أوانه،زمانه . ))وفقيه

بقرية بدر((ولد ))علم
اإل،١٢٩٩رجب٢٧يف) ١( عن علومه احلبيبوتلقى مام
احلبشي عمر بن ودعائه،عيدروس وبربكته به وهو،وانتفع عبقريته ظهرت وقد

الصالة،حدث أفضل صاحبها على النبوية احلضرة يف عظيمةٌ مدائح له وكانت
يف مثبتةٌ األحقاف،))ديوانه((والسالم وادي بإصالح عظيم اهتمام ذا ،وكان

واإل البؤس مظاهر على ومن،جحافوالقضاء املبارك الوادي من عديدون أشياخ وله
أثٍر،خارجه وأيُّ أثر ونبوغه وفهومه وعلومه معارفه على .وهلم

عديدة مراٍت سيئون يف العالمة احلبيب ذا تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي اتصال ،كان
أو والده مع واآلخر احلني بني سيئون ملدينة سيدي زيارة خالل يذكره،بذاتهوخاصة ومما

العوالق ببالد خالهلا استقر اليت حضرموت من األخرية رحلته يف أنه تعاىل اللّه رمحه سيدي
عام طريقه يف عبر اللّه١٣٦٢السفلى عبيد بن عبدالرمحن احلبيب وزار سيئون مدينة ،على

صورته ما ديوانه مقدمة يف بقلمه مكتوباً وجدت :وقد
سيد(( عن السقافوأخذت اللّه عبيد بن عبدالرمحن وجدنا،ي من كل وهكذا

الصاحل السلف من طريقنا . ))يف
العوالق بالد من األوىل العودة رحلة يف آخر اتصال أيضاً احلبيب ذا له وكان

بأعوام املشهور علوي بن بكر أيب اجلد والده وفاة بعد حضرموت إىل حيث،السفلى
ال حممد أخوه يصحبه السهلكان صاحل عبداللّه وتلميذه تلميذه،غزايل يل ذكر وقد

                                                                 
القرن) ١( طريق على الغربية سيئون ضواحي إحدى بدر . علم



 
 )( 

صباحاً سيئون مدينة دخال ما أ م،املذكور إىل تواً الوالد سيدي م ـزواجته لن
عبيداللّه بن عبدالرمحن فرأى،احلبيب نافذته من أطل حىت بابه سيدي طرق أن وما

القوي،الركب م مركو لسيد،ومعهم وقال م الوالدفرحب علي((: ي يا
احلمار،مشهور اآلن،اطرح بعد لك هو ما الوالد،))احلمار سيدي له عادنا((: فقال

دخلنا ما الباب عند حبيب مباسطاً،))يا عليه لنا((: فرد إىل،املركوب نأخذك وعلينا
بالسيارة ترمي،))ترمي أهل لقب يردد خيلتني((: وأخذ ـزو،))خيلة يستقبلهمان ،ل

ما وفرح التام،فدخل االنبساط وأخبار،ومت األسالف، عن املفيد والكالم
الظراف الرحلة،األجداد وقت حان ال،حىت مستقر ـزإىل ترمين صالة،لة بعد

بالسيارة،العصر ورغب،فجيء طلب كما احلبيب على املركوب بيع وسافر،ومت
ت إىل معه ومن الوالد الكرمي،رميسيدي شيخه ودع أن .بعد

ونادرةٌ فذةٌ شخصيةٌ اللّه عبيد بن عبدالرمحن احلبيب أن ذكره جيدر من،ومما وله
عصره أهل عن مييزه ما العلم جانب إىل والنباهة املفرط بعض،الذكاء عنه قال بل

عصره: واصفيه يف مثله عن أنثى انفرجت . ما

قضا وكان اإلفتاء رتبة فتاويهبلغ عند ويقفون يهابونه عصره صاحب،ة عنه قال
الشايف(( العجاب : ))التلخيص بالعجب كتاب،يأيت يف يسطر مل يف،مما حيفظ مل و

احلضرمي،جراب القطر يف املتفننني إمام كان .))وقد

من القضاء كتاب على وحبث حتقيٍق حاشيةُ منها نافعةٌ مؤلفات احملتاج((له حتفة
املنهاج مساها))بشرح حجر األحكام((البن قضايا يف الركام جملدين))صوب يف

مساه،ضخمني حلضرموت وجغرايف تارخيي من((ومعجم شذرات يف التابوت بضائع



 
 )( 

حضرموت جملدات))تاريخ ثالثة منه،يف خمتصر بلدان((وآخر معجم يف القوت إدام
اهلندي((و،))حضرموت األديب))العود النقد بعضهم،يف أوصلها أخرى ورسائل

رسالةً أربعني إىل ـ،رسائله ك الكثري منها طبع أهل((وقد على الرد يف احلاد السيف
الركام((و))اإلحلاد .))صوب

الزعماء كبار من اإلعجاب فيها انتزع مل العا بالد من كثٍري إىل مفيدةٌ رحالت له
الي إمام ومنهم الدينوالعلماء محيد أمحد حلج،من يف األتراك وايل وبني بينه وجرت

قيمةٌ مكاتبات باشا .سعيد
احلبشي عمر بن عيدروس احلبيب اإلمام بشيخه كاملٌ امتالٌء تدور،وله وعليه

احلديث رواية يف أسانيده أعلى،أعلى ا نظم اليت املشهورة أبياته يف ذكرها وقد
 : )١(األسانيد
اَألبرنرِو ِإماِمنا عن احلَِديثَ عمري بِن عيدروِس الشُّيوِخ شيِخ

سنة الثاين ربيع يف اللّه عبيد بن عبدالرمحن ـب ـي ـب ـح ال تويف ١٣٧٥وقد
سيئون يف األبرار،ودفن رمحة اللّه حتتها،رمحه من جتري جنات يف وإياه ومجعنا

ار .األ

                                                                 
اإلجازات) ١( باب يف .وستأيت
ص) ٢( امللحق يف الصورة .٢انظر



 
 )( 

عصِره أهل به استضاء الذي النِّرباس ِمصِرِه،العلَم أهلُ وفعِله قوِله من ،واستفاد
وصدِرِه ِورِدِه ومعلماً،يف وشيخاً وأباً ومؤدباً راعياً هلم كان صاحب،إذ له ترجم

الشعراء((كتاب الذ: فقال))تاريخ األئمة من العلومهو نشر يف الواسع األثر هلم ين
وإرشاداً،واملعارف هدياً العام النفع هلم الذين الشيوخ سنة،ومن سيئون مبدينة ولد
والده١٢٩١ يد على وترىب اهلجرة االهتمام،من مع مراقبته عنه تفتر تكاد ال إذ

وتربيته آيا،بنشأته حبفظ والده ابتدره عمره من السادسة السنة اللّهويف كتاب من ت
صويف أو ديينٍّ أو علميٍّ معلوٍم كل عليه يشاد متٍني ألساٍس كتمهيٍد أن،تعاىل كما

واألغيار واألخالط لألقران يفلته مل و بيديه زمامه على قبض وقته،والده كان حىت
انقطاع غري من واملطالعة والتلقي احلفظ قوالب يف ع،موزعاً إىل والده به ذهب ددمث

أيديهم على ليتتلمذ املشايخ عليهم،من بن،ويتبحر عبداللّه السيد العالمة مثل
السقاف سقاف بن علوي بن سقاف،حمسن بن عبدالرمحن بن علوي السيد والعالمة

السقاف،السقاف علي بن عبدالرمحن بن جعفر السيد العالمة اإلمام ،والسيد
ب عبدالرمحن بن أمحد العالمة السقافوالسيد علي عمر،ن بن عيدروس واحلبيب

العطاس،احلبشي حسن بن أمحد حسني،واحلبيب بن حممد بن علي واحلبيب
فتِحه شيخ يعدُّ الذي .احلبشي

وثيقاً اتصاالً احلبيب ذا الوالد سيدي قويةً،اتصل حمبةً جذور،وأحبه وكانت
إىل تارخيها يرجع جداً قدميةً االرتباط العوالقهذا بالد إىل الوالد سيدي انتقال قبل ما

إىل،السفلى الدعوة بغرض املبارك الوادي أكناف يف والده مع رحالته خالل وذلك
حضرموت وادي م ميتلئ الذين واألولياء العلماء وزيارة تعاىل زاره،اللّه وكذلك

الثان زوجته وفاة بعد حضرموت من سفره عند عنه وأخذ الوالد بناتسيدي من ية
عيديد حسن بن حممد عام،احلبيب من رجب شهر يف ترمي من خرج أنه ذكر حيث



 
 )( 

سيئون١٣٦٢ إىل م،وعرب إىل ـزواجته وأخذن السقاف هادي بن حممد احلبيب ل
اإلجازات ذكر عند موقعها يف نثبتها خطيةً وصيةً له وكتب واإللباس اإلجازة عنه

ز،والوصايا ذلك بعد تكررت كلكما مع املذكور لشيخه الوالد سيدي يارات
عام كل من حضرموت فيها يزور العنربية،رحلٍة النفحات تلك من لنا وكان

عام ترمي إىل رحلتنا يف الوالد سيدي مع زرناه إذ نصيب العلوية ١٣٨٥والعطايا
قب،تقريباً اللّه من نرجو مباركات بدعوات لنا ودعا وأجازنا وألقمنا ،وهلافألبسنا

عام من رجب شهر يف احلبيب هذا تويف وفاته،١٣٨٢وقد تاريخ بعضهم ((: وأَرَّخ

هادي بن راضي،حممد عنه ))مواله
)١(.

والطريق التصوف أئمِة من ا،إمام على املهيِع شيوِخ من كان،لتحقيقوشيخ
فيه يقول الدين شهاِب بن عبداللّه بن علويُّ مثل((: احلبيب األكوان يف ما واللّه

عبدالرمحن بن املستقيم،))أمحد الطريق سلوك يف اللّه آيات من يف،آيةٌ ومرجع
والعلوم املسائل يف،عويص له األعراس((ترجم ))تاج

مثاله) ٣( : مبا

                                                                 
منها) ١( والرسائل املصنفات بعض هادي بن حممد اليانعة((للحبيب ـو))الثمار النح م ـ عل ،يف

وسلم وآله عليه اللّه صلى الرسول على ـالد))رحلته((و،وصلوات وب ـر ومص احلجاز إىل
ـدرس،الشام م يف شذرات مها قُرئ له حافلةً ترمجةً مساوى مل سا بن حممد السيد كتب وقد

ـزمبالصباح احملروسةن جبدة السقاف أمحد بن عبدالقادر احلبيب .ل
ص) ٢( امللحق يف الصورة .١٠انظر
األعراس) ٣( خمتصرةً،)٢٠٢-١٩٢: ٢(تاج نقلت من،وقد املقصود الغرض يناسب وبتصرٍف

املتواضع . مجِعنا



 
 )( 

ا منور بصرية،لبصريةاحلبيب على اللّه إىل الداعي نشر،العالمة على واحلريص
ودِفينها،السرية وِخرِّجيها سيئونَ شعبان،وليد شهر من عشر التاسع يف ،ميالده
احلياة،١٢٧٨سنة فسيح يف التربع ا أخرى،و إىل واحدة من ا درجا يف والترقي

إخوا على زائدة عليه والده ألمهوعواطف جده عناية فوق الشيخ،نه
بارجاء عبداللّه بن .حممد

والعرفان العلوم حبور إىل حياته دفة والده مر،أدار الذي القرآين اجلسر طريق من
الزمان وجيز يف متخطياً يف،به أبيه على والصويف العلمي االفتتاح كان حيث

اجلامعة(( النجاة((و))الرسالة ـ((و))سفينة ـةب ـداي ـه ال ـة صفوة((وحفظ،))داي
اإلعراب((و))الزبد التجويد((و،))ملحة يف الوليد هذه،))باكورة حفظ أكمل إذا حىت

التتلمذ إىل فدفعه مصراعيها، على انفتحت قد مواهبه كانت والده على املنظومات
األئمة العلماء احلبشي،،على حسني بن حممد بن علي ـب ـي ـب احل ـال ـث أم

السقاف عمر بن حممد بن سقاف بن عمر بن حسن بن عبدالقادر السيد ،والعالمة
ـقاف ـس ال عبداللّه بن علوي بن علي بن حممد السيد والعالمة،والعالمة

السقاف طه بن شيخ بن صايف ـد ـي ـس بن،ال عبدالقادر بن حممد السيد والعالمة
السقاف سقاف بن عمر بن ـن ـس السي،ح أبناءوالعالمتان اللّه وعبيد عبداللّه دان

السقاف علوي بن حمسن بن،السيد علوي بن عبدالرمحن بن علوي السيد والعالمة
السقاف املشهور،سقاف حسني بن حممد بن عبدالرمحن السيد العالمة واإلمام

حصرهم عن اجملال يضيق الذين حضرموت وعلماء شيوخ من .وكثري

صاحب ذكر األعر((وقد تفرغ))استاج املذكور عبدالرمحن بن أمحد احلبيب أن
كليا تفرغا احلبشي حممد بن علي العالمة احلبيب شيخه ملالزمة والده وفاة ،بعد



 
 )( 

كله العمر والعلوم الكتب من له عدد ال فيما قارئا اراً و ليالً معيته يف وورد،فكان
اإلم مقام يف شيخه ظهور بعد كان تعاىل اللّه رمحه الرياضأنه مبسجد جيلس العامة امة
الصباحي الفقهي درسه يف له كخليفة شيخه واملدارس،جملس باجملالس االنشغال وميتد

الضحى وقت حىت الصبح صالة للصالة،من الرياض مسجد إىل الظهر قبل يعود مث
شيخه دأبه،خلف كان وال،وهكذا العامة وال ـة ـاص ـخ ال جمالسه تفوته ال

م مباملسائية ليلة كل ـزن ـذهن ـي ـالم ت من أحد عند أو دون،له دأبه كان وهكذا
ـل ـل م وال ـل ـل يف،ك تعاىل اللّه رمحه ـه ـخ ـي ش ـاة وف ـى ـت من٢٠ح

ـي ـان ـث ال ـع ـي رب ـر ـه . )١(١٣٣٣ش

احلبيب املبارك جنله عصرنا يف وقدوتنا وحبيبنا شيخنا ذكره ما القول هذا ويؤيد
أمحد بن يومعبدالقادر يف م أوقا وعمارة الشيوخ عن حديثه معرض يف السقاف

القعدة١٣األحد ذي قال١٤٠٣من متر: حيث ما الشيوخ من عرفناهم الذين
فائدة بدون الفترات من فترة اللّه،عليهم رمحه والدي منهم من،أذكر يرجع كان

طويلة خاصة لصالة ويقوم العشاء صالة بعد ي،)٢(املسجد لهوعندما يقدم نتهي
الذرة،العشاء خبز من قليل احلداد،والعشاء راتب قراءة احلبيب،وبعدها راتب مث

العطاس عبدالرمحن بن يلزمين،عمر الفقهية) ٣(وبعدها للدروس ،باجللوس
ينامون والبقية مرشون،ومطالعتها وسراجه قاعد يكون الليل آخر اللّه،)٤(ويف يذكر

                                                                 
ـراس((عن) ١( األع ـاج الشعراء((و،)٢٠١-١٩٢: ٢(،))ت ) .٥٥-٥٢: ٥())تاريخ
ـيت) ٢( ال و ـداد احل ـوي عل بن عبداللّه احلبيب عليها يواظب كان اليت الركعات األربع أحسبها

السهلة الطريقة يف . وردت
السقاف) ٣( أمحد بن عبدالقادر للحبيب .الكالم
ومشعل: أي،مرشون) ٤( .موقَد



 
 )( 

مث طويلة الوقتوصالة نصف مع املسجد إىل خروج مث للنائمني فتح،تنبيه فإذا
للمسجد الصالة أقام املعلم ورآه احلديث،الباب يف درس عليه،وبعدها يقرأ كان

الصغري((من يف،))اجلامع عليه قراءة مالك((وبعدها اإلمام عمر))موطأ القارئ وكان
السقاف مل سا عليه،بن قراءة البيضاوي((يفوبعدها اجلاللني((و،))تفسري مث،))تفسري

احلديث إىل يف،رجعوا عليه قراءة وقته آخر يف الغزايل((مث لإلمام قبل،))اإلحياء مث
احلداد اإلمام ورد ويقرؤون الدرس يوقف دقائق بعشر املسجد،اإلشراق يف يشلونه

واحد ركعيت،بصوت للركوع يقوم الشمس طلوع واالستخارةوبعد اإلشراق
احلاجة قضاء به،وركعيت خاصة بصالة ويقوم الدار إىل يرجع من،مث جزء أقرأ وأنا

صالته،القرآن انتهاء مع اجلزء من،وينتهي كسرة الفطور لنا تقدم الوالدة وتأيت
قط حد يشبع ما سكر،العيش بال أو بسكر ا إ تعرف ما دنيوي،وقهوة ،ترتيب

انه األشياءمع هذه يقيم قط،يقدر يتغري ما ترتيبه لكن جاه، له انتهاء،ألن وبعد
كتب أربعة يف نقرأ مباشرة :اإلفطار

مقرا يوم لكل وتفسريه القرآن .ـ
احلديث األمهات،ـ كتب من طويلة قراءة .وفيه

القوم سري .ـ
واألخالق . ـ

كتاب إىل مييل املعاد((وكان أكثر،القيمالبن))زاد أو مرتني إىل،قرأته ومييل
حبرق(( الشيخ مرات،))حديقة عليه ا قرأ إليه،وقد أقص وربع جزءين وبعدها

املتابعة،)١(فيها يف للتدقيق يغلط،وينبهنا ما كاملاء عليه مير إىل،ولكنه خيرج مث

                                                                 
قراءته) ١( أُتابع تابعه: ِمن،معناها إذا األثر .قَصَّ



 
 )( 

املدارس شيخ وهو الوقت،املدرس لربكة حيضر من أول يتجاوزواجمللس،وهو ما
ضيوف أو قراء كثرة أو كالمه أو تذكريه طال إذا ونصف ساعة إىل وربع .ساعة

احملبني أحد بيت أو البيت إىل نرجع والسري،مث احلديث كتب يف قراءة ونبدأ
والشمائل ساعة،واألخالق بربع الظهر قبل ما للقيلولة،إىل تتجاوز،يتأهب وما

دقائق إ،عشر نرجع وإياهوبعدها حنن مدارسة القرآن قراءة السابعة،ىل والساعة
ـالة،)عريب(والنصف ـص ال يف منتصبا طويلة،تراه صالة الظهر قبلية مث،يصلي

املسجد إىل ـالة،خنرج ـص ـال ب يقيم ـمعلم ال رآه وأذكارها،فإذا الصالة وبعد
الغزايل كتب من شيء دقائق،قراءة مخس الصفوف يف الغزايلوتكا،وحنن كتب د

الوقت هذا مثل يف احلداد وكتب طويناها جزءين،كلها قراءة وبعده الركوع مث
القرآن من سواء،وربع والعصر هي من،جتي شيء يف قراءة العصر صالة بعد مث

بساعة املغرب قبل إىل الرقائق من وغريها والشعراين الغزايل الروحة،كتب إىل خنرج
طه مسجد يف الناس)١(العامة من الكثري إليه ويأيت أخذ،، عنده جاء من وكل

بكلمتني له،خباطره حاجتك: ويقول يف باتكلمنا أو الدرس قال،باحتضر : فإذا
الدرس يل،حبضر قال،اقرأ: يقول قليل،باكلمك: وإذا تنحوا يل خلوه،يقول

خفيفتني كلمتني عليها،يكلمنا اجلواب الدرسوانته،ويعطيه واستمر األمر . ى
املغرب صالة تقام األوابني،وبعدها لصالة يرجع مث بالناس يف،ويصلي وجيلس

العام احلزب قريب له،سارية اللّه أذن ما قرأ املقرا جاه املطالعة،إذا يف نكون وحنن
العشاء إىل املطالعة أهل مع ما،الفقهية تعاىل اللّه لقي حىت كله العمل فاتهوهكذا

أبداً هذا من قط عبدالقادر. شيء احلبيب كالم من .) ٢(انتهى
                                                                 

ص) ١( امللحق يف الصورة  . ١٥انظر
األحد) ٢( ليوم املدرس شريط احلرام١٣عن القعدة كتب١٤٠٣ذي بعض يف عليه القراءة بعد

الوقت ترتيب عن حديث،السلف الناس((: وذكر ِمن كَِثري فيهما مغبونٌ .إخل)).. ِنعمتاِن



 
 )( 

سلفيٍّ مدلوٍل ذات عالقةً املذكور بشيخه اللّه رمحه الوالد سيدي عالقة وكانت
مقدمة،علويٍّ من طرفاً عليه قرأ النحو))القطر((إذ علم اإللباس،يف له تكرر كما

واإللقام الدعوات،واإلجازة سيئونوصاحل مدينة إىل الوالد سيدي زيارات خالل
املشهور علوي بن بكر أيب والده مع أو األبرار،منفرداً رمحة اللّه .رمحهم

  

وسرِّه فيِضه ووارثُ ذكره املتقدِم احلبيِب عصرنا،جنلُ يف األسالف خليفةُ
انع،باإلمجاع دونالذي ـةُ ـوي األل له ـزقدت احلط،اعن يف السلف سلوِك باعثُ
الكمال،والترحال أهل من الفحول سري إىل اخللف وشيخنا،وداعيةُ وبركتنا حبيبنا

خريات يف به ويمتِّع العمر يف له يمدَّ أن وتعاىل سبحانه اللّه من نرجو الذي وعمدتنا
أعتاب،ومسرات خدام يف بركابه،هويدرجنا الدين،واآلخذين ويوم الدنيا احلياة ،يف

املرسلني خري حزب من الناجي الركب وسلم،مع وآله عليه اللّه .صلى

احلبيب حياة من يسرياً شيئاً ا طيا يف حوى خمتصرةً ترمجةً مريديه بعض له ترجم
حبياته اللّه جملدي،أمتع يف عبدالقادر للحبيب موسعةٌ ترمجةٌ كثرياًولنا مشلت كبريين ن

وتالمذته أقرانه جمالسة من بعضها واستفدنا منه أكثرها استملينا حياته جوانب ،من
أمحد((ومسيناها بِن عبِدالقادِر احلبيب وفوائِد وحياِة أحواِل شرِح يف الِقطاف جني
الدر))السقاف جمالس من مجعناه الذي كالمه لبعض آخر مجع أيضاً سوسيلحقها

مب ينعقد كان الذي ـزالصباحية جبدةن وفوائِد((ومسيناه،له كالِم ِمن السُّالف رشف
                                                                 

ص) ١( امللحق يف الصورة .١٠انظر



 
 )( 

السقاف أمحد بِن عبِدالقادِر احلبيِب اليت،))ودروِس اإلجازات من عدداً ويتضمن
املرحلة هذه يف عصره وأهل تالميذه ا .)١(أجاز

عبدالرمحن بن أمحد بن عبدالقادر احلبيب يفولد حضرموت سيئون مبدينة السقاف
عام من اآلخرة مجادى اهلجرة١٣٣١شهر العالمة،من اإلمام والده يد على وترىب

وفقيهها حضرموت عالمة السقاف عمر بن علي بن عبدالرمحن بن أمحد احلبيب
آنذاك الديين .وزعيمها

و علميةً تربيةً والده رعاية حتت عبدالقادر احلبيب تربية ودينيةًكانت أخالقيةً
طريقة،خالصة على وإرشاده وتوجيهاته والده مالحظة حتت أوقاته يقضي وكان

حبضرموت العلويني عمر،السادة بن طه احلبيب ملعالمة مبكرا طفولته يف والده أدخله
القرآنية املعالمة هذه يف التعليمية خطواته أول ليبدأ اللّه رمحهم أسالفنا كعادة بسيئون

مث،ركةاملبا بامحيد، عبداللّه بن طه الشيخ يد على فيها القراءة مبادئ أخذ حيث
العلمية النهضة مبدرسة غنيا،بسيئون)٢(التحق حافال منهاجا ذاك إذ منهاجها وكان

والدين العربية ا،بعلوم القرآن حفظ سقفها،وقد حتت تعليمه مراحل مث،وأكمل
املدرسة إدارة قبل من لنبوغهاختري نظرا ا ونظار ا إدار يف ومشاركا فيها مدرسا

آنذاك القائمة والعلوم املعرفة ميادين شىت يف يضيق،وتفوقه ـدون ـدي ع أشياخ وله
جمتمعني أمسائهم ذكر عن بن،اجملال أمحد احلبيب العالمة والده أجلهم من وكان

اللّه،عبدالرمحن عبيد بن عبدالرمحن السيد بن،والعالمة علوي السيد والعالمة
                                                                 

للنشروكالمها) ١( طريقه .يف
ـرموت) ٢( حبض أسست منهجيٍة علميٍة مدرسٍة أول هي النظامية املدرسة هذه ـان،كانت وك

عام اهلجرة١٣٣٩تأسيسها .من



 
 )( 

السقاف،عبداللّه هادي بن حممد السيد مبدينة،والعالمة العلم رجاالت من وغريهم
آنذاك العيدروس،سيئون عيدروس بن عبداللّه احلبيب الغناء ترمي مبدينة أشياخه ،ومن

القر لتحفيظ قسم فتح يف كبري فضالً احلبيب هلذا أن عبدالقادر احلبيب ذكر آنوقد
النهضة لفتح،مبدرسة الطلبة من مجاعة رأس على عبدالقادر للحبيب واختياره

تعاىل اللّه ـاب ـت ـك ب ـاص ـخ ال القسم احلبيب،باكورة أيضا أشياخه ومن
الدين شهاب بن عبداللّه بن العيدروس،علوي أمحد بن جعفر واحلبيب،واحلبيب

الشاطري عمر بن علما،)١(عبداللّه من سائروعدد من وغريها وسيئون، ترمي ء
امليمون بالوادي وجيله،األطراف يقدمه العيدروس أمحد بن جعفر احلبيب كان وقد

أقرانه سائر بظهوره،على رفيع،ويبشر مقاٍم من إليه سيؤول ما إىل وفهٍم،ويشري
بِديع لَدنِّيٍّ الكُمَّ،وعلٍم الرجال به وعد ما كل فيه اللّه حقق وحصل،لوقد
املؤمل . املقصود

إقامته خالل شىت مواقع يف والتدريس العلم جمالس عبدالقادر احلبيب تصدر
من،حبضرموت عدد إىل إضافة الصايف عمر بن طه مبسجد التدريس يتوىل فكان

والعامة اخلاصة والدروس املقدسة،اجملالس األراضي إىل انتقاله بعد احلال ،وكذلك
دائ كربت حولهحيث الطلب وعلمه،رة مدده فيض من املستمدين رقعة واتسعت

مب،الفياض الدرس جلسة يوم كل يتصدر ـزفهو امليمونن فيها،له تشنف الذي
واملباحثات املناقشات إىل إضافة والسري والتصوف احلديث كتب من بالعديد األمساع

والبديع والبيان اللغة وعويص املسائل غرائب واحلكمةوالتطرق،يف األدب إىل
والنثرية وأحواهلم،الشعرية السلف أخبارهم،وحكايات وشريف م كما،وعادا

                                                                 
العيدروس) ١( عيدروس بن شيخ بن عبدالباري احلبيب أشياخه .ومن



 
 )( 

مدار على جدة مدينة يف تقام ـي ـت ال األخرى العلمية اجملالس من عددا يتصدر
مكان إىل مكان من يتنقل ميل،األسبوع وال يكل ال جملس إىل جملس وتراه،ومن

ا جنم به اللّه واملوالدأمتع العام مناسبات يف تعقد اليت العامة اجملالس يف الوضاء لدعوة
األنام خري بربوز فيها حيتفل اليت القرآنية،الشريفة اللسان بفيض القلبية اجلدوب حييي

املؤثرة املواعظ حبسن النفسية الدروب ويسقي واحلديث،املباركة، بالقرآن مستشهدا
القوم وحكايات واألثر األليم،واخلرب األمة واقع النازفة،ومصورا للجراح ومداويا
واألخالق اآلداب هيكل املقدسة،يف األرض بقاع كل يف وحاله شأنه سواء،وهذا

والسالم الصالة أفضل صاحبها على املشرفة طيبة يف أو القرى مدينة،بأم يف أو
الل لسماع وتستجلبه تستضيفه اليت البالد من وغريها الفياضةالطائف احملمدية ،سان

ِفناء يف املساء جلسة تعقد حيث عام كل من رمضان شهر يف التصدر أمر ويكتمل
ـزم جدةن مبدينة امليمون الفيض،له يستلهمون والعشرات اجلماعات إليه ويفد

احلضرمية العلوية البهية الطلعة ذي من الدعاء .ويستمدون

خمتصر ترمجٍة يف مريديه أحد ذكر منوقد كبٍري جانٍب على كان أنه للحبيب ٍة
واحلكمة والشعر باألدب الصبا منذ ويسمع،التعلق يقرأ ملا ومستوعباً نادراً وحافظاً

بأحد مقارنٍة دون لدى،ويالحظ التضلع مقدار عن تنمُّ كلها مجةٌ شعريةٌ قصائد وله
والعروض والبديع والبيان األدب بعلوم الذوق،صاحبها فقدومسو الوجدان، وعمق

األعالم للسادة القومي والطريق السلوك خلالفة ويؤهله ويرعاه إليه ينظر والده ،كان
والتصوف والسرية احلديث كتب يف عليه القراءة عن ينفك يتركه يكاد ال ولذلك

ملٍل وال كلٍل دون طويلةً ليستمع،ساعاٍت الكرمي املصحف حيمل أن منه يطلب وقد
رغبة تعاىلحلفظه اللّه بكتاب االهتمام على يعوده أن احلبيب،يف سيدي أخرب وقد

مكان ولرياجع عليه فريد القراءة مواضع بعض يف يسكت كان والده أن عبدالقادر



 
 )( 

السلسة لقراءته ولده متابعة من للتأكد منه حرصاً وإمنا نسياٍن أو لغلٍط ليس وقوفه
.القومية

م يف إليه اإلشارة جتدر األجلومما لشيخنا الترمجة بالعمل،ضمار قوله ،القارن
الناس قلوب يف السارية واأللوان،حمبته األجناس كافة أنواع،من جملسه يف فترى

ولونا شكال املختلفة ومضموناً،اجلنسيات فكراً أصحاب،املتحدة أيضا وترى
ي أن منه يطلبون واملصاعب واملشكالت القضايا وأرباب كلمتهاحلاجات بذل
عقبات من يعترضهم ما حلل والعقد احلل وأرباب الوجهاء عند ويكتنف،ووجاهته

ومهمات مشاكل من م خدمة،حيا وصحته ووقته نفسه باذالً به اللّه أمتع فتراه
أمجعني،للمؤمنني وسلم وآله عليه اللّه صلى حممد أمة من للطالبني وقد،وتسهيال

قال من فيه : صدق
ينحينفسيح الكُل أعتاِبِه السَّراِئِرعلى وأَهلُ ومحتاج غَِنيٌّ

حمسناً وألفناه ـاه ـن ـرف ع مراعياً،وقد ملْهماً،وأباً مكارم،ومؤدباً يف ومثاالً
ومسلكه ديه يحتذى احلسنة،األخالق واملوعظة باحلكمة اللّه إىل .)١(وداعية
احل ذا الوالد سيدي املباركاتصل الوادي ربوع يف أقوى،بيب ارتباط له وكان

عام وحضرموت دوعن إىل األخرية رحلته يف سيدي،١٣٩٢وأمنت كان حيث
يف تعاىل اللّه إىل الدعوة نشر بغرض دوعن وادي إىل الذاهبة اجلماعة ضمن ٤الوالد

                                                                 
وأسانيده) ١( إجازاته وضمنها موسعةً ترمجةً لوالده الن،ترجم ـلة سلس ـم ـويونظ العل ـب س

احلبشي،الشريف حممد بن علي احلبيب اإلمام لكالم مجع ـه،وله مجع ـعريٌّ ش ديوانٌ وله
السقاف حسن بن طه السيد ـه،أخرياً وأقران ـذه لتالمي ومكاتباته وصاياه كتبه ما أهم ،ومن

ـ ب املسماة ترمجته يف بعضها مجع القطاف((وقد الترمجة))جين .لكاتب



 
 )( 

الثانية سيئون،١٣٩٢مجادى مدينة احلبيب،وعربوا ضريح زيارة بنوبعد علي
احلبشي ـزحممد مبن ـزلوا السقافن أمحد بن عبدالقادر احلبيب م،ل فرحب

وتوجيهاته بدعواته اتصاٍل،وأمدهم زيادةُ املبارك اللقاء هذا يف الوالد لسيدي وكان
باحلبيب روحيٍّ سبيل،والتحاٍم يف الصالت وشائج وقَِويت االرتباط بينهما وازداد
الربيات رب دين .خدمة

واحد ووطن واحد مكان يف بينهما جيمع أن قدرته جلت الباري أراد حيث،مث
األراضي إىل عبدالقادر احلبيب شيخه ووصل تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي وصل

متقاربة فترة يف واجتماعات،املقدسة لقاءات البالد هذه يف هلما وكان،فكان
زيارة على كعادته حيرص الوالد ـدي ـي الس االستمدادأهل يف طمعاً والوالية ،فضل

الوداد يف التصريف،ورغبةً بأسباب يدفع كان والقدر القضاء أمر،وكأن يئة إىل
البالد،شريف ذه الوالد سيدي استقرار من فترة بعد نفسي وجدت حيث

ـزم وبرهانهن رمحته سقف حتت مندرجاً مبكانه اللحوق يف وراغباً إن،عجاً وما
األصل إىل املتصل احلبل بوصل يقوم من وتربية إعداد ضرورة برزت حىت    ،وصلت

الفصل القول وبيده املقام شرف له من أمحد،بواسطة بن عبدالقادر وشيخنا حبيبنا
العصر،السقاف وإمام الدائرة شيخ جملالس الوالد سيدي مع الفقري زيارة ،فتكررت

االجنذاب الوص،وحصل حبل واإليابواتصل الذهاب بني الرغبة،ل ووجدت
مستفيداً و مستمداً وشيخي سيدي عند وتقصريي ـي ـب بعي أَجثُو أن ،جاحمةً

امللتاع األب كبد برد االرتياع،ورأيت من نفسه اطمئنان ضمن،وأحسست حيث
الراية صاحب عند الصاحلات،الرعاية تتم بنعمته الذي هلل واحلمد الوالية، .وشيخ



 
 )( 

األمور شىت يف شيخه يستشري ما كثرياً الوالد سيدي أرى كنت كان،ولذلك بل
الشؤون من يستجد ما يف احلبيب استشارة على الفقري سبيل،يستحث على فمنها

تعلم من لالستزادة مبصر األزهر اجلامع إىل السفر أمر يف استشارته احلصر ال املثال
خا منحةٌ عرضت عندما الشرعية املقيمنيالعلوم حضرموت علماء بعض بواسطة صةٌ

احلبيب،جبدة خاطر به ينشرح ما على متوقفاً تعاىل اللّه رمحه الوالد رأي كان وقد
بشيخي،عبدالقادر أموري لربط الوالد سيدي من مسبقاً تسليماً غدا األمر وكأن

بعد ومن قبل من والسكون احلركة يف األمر له سيكون استشر،الذي احلبيبفلما ت
رحلة من تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي عودة حىت األمر تأخري طلب الشأن ذلك يف

بريطانيا إىل إىل،العالج السفر يف الرغبة عدم حمياه يف ورأيت قوله من وِمشمت
السفر،مصر عن عدلت حىت ذايت يف اخلاطر ذلك اللّه،وتقوى علم يف ذلك وكان

مقدوراً .قدراً

أ بإمامةكما ارتبطت أن بعد العمل شأن يف احلبيب أستشري أن الوالد سيدي مرين
جبدة الشرفية عام،مسجد من رجب شهر منذ العامة ودروسه احلبيب ومبجالس

اهلجرة١٤٠١ حضرته،من يف ذلك بث على أجتاسر مل اللسان،ولكين عن،وتقيد
اجلَنان خبواطر ط،اإلفصاح راغباً نفسي وجدت بفكرةحىت االنشغال عن ورضى وعاً

سيدي،العمل جملس ويف الوالد سيدي عند املتعددة ودروسي قراءيت على منكباً
حبياته اللّه أمتع عبدالقادر .احلبيب

أهل من تكون مبن الزواج أمر يف احلبيب أستشري أن الوالد سيدي دفعين كما
والصالح حىت،الدين نفسه يف ذلك أمر احلبيب يأتفأسر و الشروط نضجت

من ليلة يف املستمد مريده يفاتح احملبوب التربية وأب اجلماعة بشيخ وإذا األسباب
والدنيا الدين أمر على العون يف له تصلح اليت بالزوجة عليه ويشري باألمر ومت،الليايل



 
 )( 

املباركة النية تلك على اآلخرة،األمر مواكب تترافق أن السماوية األقدار معوشاءت
نقصه وكمال دينه بتمام الفقري اطمئنان اللّه،موكب رمحه الوالد سيدي كان حيث

عام من شعبان ـر ـه ش ـالل خ املوت فراش على ممدداً يستحثنا١٤٠٢تعاىل وهو
ـام ـم ـإت وب واألمور األحوال بأغرب احملاط الزواج إجراءات إكمال على بإصرار

وينبغي يليق كما الزفاف بنوكان،موعد عبدالقادر شيخنا املكاشف الربكة احلبيب
القلوب وكأن اإلسراع يف الزوجة أهل ويستحث االرتباط ذلك يرعى السقاف أمحد

عليه اللّه رمحة الوالد لسيدي األجل بانتهاء القادم باخلطر تشعر كانت .منهم

وهدوء صمت يف امليمون الزواج إجراءات بن،فتمت عبدالقادر احلبيب وحضر
الزواجأ حفل الفاضل،محد السيد أبيها برعاية العروس أهل أقامه الذي واملولد

البار حامد بن وابتهلِت،عبداللّه الفواتح ورتبت النشائد اليوم ذلك يف وأنشدت
بالعافية له والدعاء الوالد لسيدي بالشفاء اليوم ذلك يف .اَألكُفُّ

املو إىل االنتقال يف كانت العافية الصافيةوكأن عالية،ارد جنة دانية،،يف قطوفها
أيام بثالثة الزفاف يوم بعد الوالد سيدي روح فاضت على،إذ اطمأن أن بعد

االستخالف شروط البحث،استكمال عليه يوفر ما األعزب البنه بارك أن وبعد
احلكيم،والتطواف الربان إىل ا بركا السفينة أسلم أن الكرمي،وبعد ،والشيخ

السقاف أمحد بن عبدالقادر .احلبيب
الشعرية القصائد من عدد احلبيب شيخه يف الوالد لسيدي قصيدة،و منها نقتبس

شعبان يف العريب اخلليج من احلبيب عودة بعد الذي،١٤٠٢قيلت الشهر نفس وهو
وكان عليه، اللّه رمحة الوالد سيدي تويف للفقري،وفيه الزواج إجراءات فيه هذهمتت ت

احملتوم األجل حلول قبل الوالد سيدي نظمهما قصيدتني آخر من :واحدة



 
 )( 

خي يا امليموِن الطائِر ـعلى قاِدِمـ واملكـوأهر بالعال وسهالً ـالً اِرِمـ
السَِّيـه هاشٍماِملفضالُدو آِل ـنِمن ـث ال حاز لقد العواِلِمحبيب يف ا

أمحدـحبي ابن وحمبوب عاِلِمشيخناب كل على الدنيا يف الفضلُ له
ساللٍَة وِسرَّ والتَّقوى العلم املكاِرِمحوى كل اخللِق إله حباها

ـا ـ ـنَّ ع ـت ـ ـب ِغ وسهالً فأهالً
َ

كالبهائِم بعدكم حيارى وِصرنا
ـاب وط ـم ـ ـت ـب ِط ـيدي س فيا

ُ ُ
اخلري جدَّةَ املَغاِنِمإىل أرِض اِت

الورى على فاقَت النوِر أرِض آدِمومكةَ ابِن أَمِن اللّه لبيِت حبجٍّ
واهلُدى والِبرِّ اليمِن مثْوى السَّخاِئِموطيبةَ مجلى اخللِق خِري وبلدِة

وسرمداً دأْباً اللّه صالةُ ِمعليِه النَّعاِئ أهِل واألصحاِب اآلِل مع
مباركاً ـرياً ـث ك تسليماً احلمائِموسلم ِبسجِع القُمِري غَرَّد وما

جلسات السقاف أمحد بن عبدالقادر احلبيب شيخه مع الوالد لسيدي كان وقد
واألوراد الصلوات بعض يف واإلجازة اإللقام فيها مت متعددة إجازة،ولقاءات منها

عام الن١٤٠٠يف على الصالة صيغة املشهورةيف وسلم وآله عليه اللّه صلى ((: يب

اللّه رمحِة باِب مفتاِح حممٍد سيِدنا على صل اللّه،اللّهم علم يف ما صالةً،عدد
اللّه ملك بدوام دائمني وسلم،وسالماً وصحبه آله .))وعلى

م إىل املذكور احلبيب زيارة ـزوتكررت عديدةن مرات الوالد سيدي منها،ل
ختمزيارت حفل يف للمشاركة مسلم((ه اإلمام عام))صحيح من شعبان غرة يف

بعض،١٤٠١ إىل االستماع بعد الشريفة املناسبة تلك يف عظيمة كلمة وألقى
الشعرية الكاف،القصائد سقاف بن حسن للسيد قصيدة مطلعها،منها يف :قال



 
 )( 

تنسانا مل و عنا ـب ـِج ـت تح دامل بالبشاشِة تلقانابل ئماً
ودِّها خلاِطِب عذْب إنساناوحديثُها اهلوى يف تجايف مل هي

املشهور علي بن بكر أيب اللّه إىل الفقري مطلعها،وقصيدة يف جاء :واليت
وأَفْضت الدنيا ـِت ـن ـ ـزي الوايفت باملطلِب اجلوِد كرمي ومنَّ

أنفاح األنفاس الصايفمسلٍمومازجِت موِرِدنا أطياِب من فبوِركْت

فخيمة عظيمة فاحتة احلبيب رتب واألقرب،،مث واألبعد واألعلى األدىن فيها مشل
اإلمداد طريق على العلويتني الدائرتني بني القائم االرتباط لصورة إمتاماً ونثبتها

:واالستمداد
وجيم(( الكرامة أهل يكرم اللّه أن األحوالالفاحتة األوالد،ل يف ويبارك،ويبارك

األوقات املساعي،يف يف ويبارك األموال يف ويف،ويبارك العلم، يف لكم ويبارك
وسلم وآله عليه اللّه صلى احلبيب القرآن،حديث الصالة،ويف ا،ويف القيام ،ويف

نعمة من خولكم ما كل يف اللّه،ويبارك شاء إن ذريعة علىوجيعلها الدخول يف
وسلم عليه اللّه صلى األعظم السلم،احلبيب ذلك إىل ولالنتهاج،وللوصول

وسلم عليه اللّه صلى احلبيب مع مثل،واالبتهاج يوصلنا أن وتعاىل سبحانه اللّه أسأل
أهلنا أوصل أهلنا،ما مجع كما أهلنا،وجيمعنا علق كما كما،ويعلقنا لنا ويفتح

ألهلنا قلوب،فتح جعل كما والتلقي للترقي وأمن اللّه شاء إن مثابة القلوب وجيعل
ومسرات خريات يف ومفيدة،أهلنا ناجحة االجتماعات وفيه،وجيعل له وكلها

أهلنا،ومنه وروحانية احلبيب روحانية فيها عنهم،وحيضر ويرضى ،ويرضيهم
مايسرهم أخبارنا من أوزار،ويبلغهم من حيملهم إخوانوال وجيعلنا ينوءهم، ما نا



 
 )( 

الصدق أهل مع احلق،صدق أهل مع الكمل،،وحق آبائنا من به ربطنا مبن ويربطنا
عنهم خيلفنا فاين،وال سبيل على بنا يعرج دنيا،وال على وال مسلك على وال،وال

غفلة على وال هلو اآلفات،على من شيء على الطريق،وال أهل مع الطريق ،جيعل
السلوك أهل مع بالسري،والسلوك والسري بالقدم مجيع،والقدم يف نلحق م حىت

وبفوق حنب مبا جتمعنا بركة الوقت يف لنا يبارك أن ونسأله وباطنها ظاهرها األمور
الكمال اللّه أعطاه ممن األمة هذه من الكامل أعطاه ما وبغاية حنب يف،ما وسريه

الكمال جيعل،طريق ساعةحىت كسبعني يوم،الساعة كسبعني والسنة،واليوم
سنة فيها،كسبعني لنا يلهمنا،ويبارك الغيب مفاتيح من مفاتيح اللّه شاء إن وجيعلها

الغيب علم أعطاه من أهلمه ما العيب،فيها من به حنفظ اللّه شاء إن باب لنا ،ويفتح
املقربني من به قريب،ونكون كل من قربه من جميب،مع يا قريب من،يا قربنا

التقريب احلبيب،أهل مع بنا نصيب،واسلك خري وأعطيتهم آبائنا سلكت ،كما
الكرم ومبحض املن ومبحض اجلود، ومبحض الفضل مبحض ذلك ومن،أعطنا

هؤالء إخواننا من أقدارك به يصدقوا،جمعتنا مل ممن أو التعلق يف صدقوا ممن وغريهم
التع أهلهميف مع اجليل،لق بذلك وإياهم وإياكم يلحقنا أن اللّه ممن،أسأل وجيعلنا

الرعيل ذلك مع قيل،وصل يف وال فعل يف عنهم خيلفنا وباطنا،وال ويربطنا،ظاهرا
الرجال ؤالء عنه انفصال وال فيه انفصام ال حضرة،ربطا وإىل ومسرات خريات يف

و وآله عليه اللّه صلى .))سلمالنيب

قراءة يف احلاضرين أجاز مسلم((مث اإلمام األمهات))صحيح كتب من ،وغريه
اإلجازة نص :وهذا



 
 )( 

قراءة(( يف مسلم((أجزتكم اإلمام الست((و))صحيح من))األمهات وغريها
شيوخنا فيه أجازنا مثلما والتفسري،املسانيد ـث ـدي ـح وال ـه ـق ـف ال كتب ويف

والس وألوالدكموالتصوف لكم كلها والشمائل جتيزوا،ري أن . ))وأجزتكم
حشيمة جلسة عبدالقادر واحلبيب الوالد سيدي بني متت اليت اللقاءات هذه ومن

احلجة٢٩يف ذي عبدالقادر١٤٠١من واحلبيب الوالد سيدي سوى حيضرها مل
املشهور أبوبكر اللّه إىل والفقري العيدروس الغزايل حممد الفقري،والسيد لدى كان وقد

املقام هلذا املعدة الشعرية األبيات مطلعها،بعض يف :وجاء
مثاِبِر نهج العلياِء إىل ج عبدالقادِرِا أبواِب على واعكُف

وانطَِرح اختياِره يف اختيارك سافِروارِم بنوٍر حتظى أَنْ ِشئْت إن
حديث دار القصيدة من الفراغ الصاحلةوبعد املتعة عن واحلبيب الوالد سيدي بني

اللّه طاعة يف العمر فقال،وطول البصرية فتح عن احلديث إىل :واستطرد
وتلقى وترقى تشاهد انفتح إذا القلب حامد،بصرية عمر بن عبداللّه عمكم قال

مأل الذين الرجال من وكان مالزمه وكان ـ البصر كفيف ألنه لوالده قائد وكان
ـال صورته يف يرى وسلم وآله عليه اللّه صلى احلبيب حىت ورضاه بعطاه سرائرهم لّه

: قال
قال حامد بن عمر احلبيب والده عن حيكي والدي علي: إن واحلبيب أنا خرجت

أعرج مقام،وأخذت إىل وصلت حىت بقدم قدم وأمسعه تشوفه عيين قدامي واحلبيب
احلداد مقا،اإلمام إىل وصلت احلبيبفلما شفت معاد احلداد اإلمام . م

يقول عمر شيخه: وعمك مع أدب يرقى،إنه فهو كذلك،وإال احلبيب،وهو
علي احلبيب بعد جعلوه كلهم حقنا والشيوخ إمام حامد بن يف،عمر جيلس وهو

حمتيب التبسم،اجمللس على يزيد وعلى،ما أفضليته على الشيوخ جممعني ولكنهم
يف العليةارتقائه .املراتب



 
 )( 

بيته يف علي احلبيب خيدم هذا حامد بن عمر احلبيب مفاتيحه،وكان ،وتوىل
وأقامها خدمته يف،وتوىل األكل من أصابعه ميص حىت وال الضيوف يضيف وكان

م إىل يعود حىت علي احلبيب ـزبيت شأنهن عظم على تدل له وصية علي وللحبيب له،
.

حوا قصة احلبيب ذكر وبنيمث عبدالرمحن بن أمحد احلبيب والده بني جرى ر
فقال احلبشي حممد بن علي له: احلبيب قال علي احلبيب أن حيكي يا: والدي أنت

الناس كما وصية مين طلبت ما له: قال،أمحد جمالسكم: قلت أحضر ،أنا
وصايا كلها لكم،وجمالسكم أقول أجترأ له،وال كتبت:    فقال وصية هاشفها

حامد بن قلت،لعمر ـا ـه ـي من((: وف كثٍري من عليَّ الطلبةُ ـثُر كَ قد إنه مث
ومعىن صفةً ذايت م ـدت احت الذين ـى،اإلخوان ـن ـث وم م،وفرادى ـ ـل ف

عناين طلِبهم إىل ـِو رباين،أَلْ أمر باإلسعاف حيصلَ أن غري الوقت،من جاء حىت
قا: قال،))لداعيه لهمث اإلخوان: ل من كثري من واحد )١(.أنت

مطلعها اليت باألبيات العيدروس الغزايل حممد السيد أنشد :مث
مردود كان ما بعد مغلق باب مردودانفتح باب بقي ما فتحت األبواب كل

حممود خري واملصطفى السلف مقصودواسطته كل يل مت به الذي احلبيِب

عبدالقادرمث احلبيب العيدروس: قال أمحد بن جعفر للحبيب األبيات إمام،هذه
بالسلف مآلن وبالعدين،عظيم املتأخرين،وبالعيدروس .وبالشيوخ

                                                                 
ع) ١( املثبتةانتهى اجللسة شريط .ن



 
 )( 

الوالد سيدي املرات: قال من مرة جعفر احلبيب زرنا إىل،حنن معه فسمرنا
السلف ذكر يف مشا،الفجر قصة عبدالقادر احلبيب جعفرفذكر احلبيب حمبة عن ة

يشبم آل اجلفري آل من مجاعة مع حصلت الفجر حىت للسهر واهلدار،العيدروس
البيضاء السادة،صاحب من حداد،وعدد عمر من،والشيخ للبعض حصل وما

اجلفري علوي بن عبداللّه الفاضل السيد إال احلبيب مقابلة على قدرة وعدم ،)١(تعب
جملسه عن حترك الفجرفما .حىت

ومقامه جعفر احلبيب أحوال عن شيق حديث دار من،مث الوالد سيدي طلب مث
الفاحتة ترتيب نصها،فرتبها،احلبيب : وهذا

علينا تعود وبركة خري وأيام إمداد وأيام أعياد وأيام صفا أيام جيعلها اللّه أن الفاحتة
املقاصد كل ا اللّه،وننال شاء إن ا احلبيبونستشعر وقوف عرفات يف وقوفنا يف
وسلم عليه اللّه ومنشي،صلى لىب، ما مثل ونليب دعواته نسمع حاضرين معه ونكون

مشى املطلوب،حيثما ويهيئ الزاد، لنا اللّه السعادة،،ويهيئ اللّه لنا ويهيئ
السعادة كله،وأسباب اخلري مشهود،وأبواب حج الوفود،جيعله زحام حيضره،فيه

وسلم عليه اللّه صلى الوجود بروحه،زين الروح وذو مبقصوده القاصد ،وحيضره
خبريه اخلري برعايته،وذو الرعاية وذو بإمداده اإلمداد وذو بربكته، الربكة ،وذو

اللّه شاء إن نصيبه واحد لكل نصيبه،ويكون يناله بيته يف جلس حضر،من ومن
نصيبه ش،يناله إن ويصلحوينال نصيب، منه اإلسالم بالد وسائر بلدنا أهل اللّه اء
البالد ا العباد،اللّه ا احلرمني،ويصلح وحيفظ

                                                                 
برقم) ١( ترمجة يف له الوالد] ٧٨[ترمجنا سيدي شيوخ بقية .مع



 
 )( 

أمان من ـا ـه ل كان ما على زيادة ويؤمنها العدل،الشريفني، راية فيها ويقيم
اخلري العافية،وراية وإياكم الرؤوس،ويعطينا على تاج را،وجيعلها ضنيوجيعلنا
املرسلني،مرضيني سيد عند حمفوفني،مقربني واملعنوية،،حمبوبني احلسية باخلريات

األمنية ا العلوية،نبلغ وسادتنا أهلنا من مقربني ا صلى،ونكون الربية خري ومن
وسلم وآله عليه اآلمال،اللّه بلوغ فيها اللّه شاء إن مدة العمر بقية يف ،وجيعل

ع ا الغطاءيكشف القلب من،ن علينا خمفي كان ما اللّه شاء إن لنا ا وينكشف
ومن رمحانية لطائف ومن إهلية تعرفات من معهم كان ومما م إمدادا ومن أهلنا أسرار

فيوضات ومن إمدادت ومن بركات ومن احلسية،خريات املراتب أعلى ا ننال
وعافية ولطف خري يف وباطناً ظاهراً ذكر،واملعنوية على وإياكم مجعنا كما اللّه وأن

إياهم ويرينا م جيمعنا التعرف،السلف ويرينا م خريا فينا،ويرينا فيهم ما ،وجيعل
وباطناً ظاهراً بنا وسلم،ويلطف آله وعلى عليه اللّه صلى النيب حضرة .وإىل

ا املفضالهو احلال،لسيد الرجال،كبري حبب األبطال،املآلن السلف مجع،من
واألنوار األسرار من فيه حتت،اللّه يقع ال ما اجلزال العطايا من ووهبه الكثري الشيء

احلقارة،تقدير بعني إال الدنيا إىل ينظر ال اهلمة إال،عايل األسباب إىل يلتفت وال
ا،بإشارة رمحه يفولد وأسراره بعلومه ونفعنا أعمال١٣٠٨للّه من بور مبدينة

سابقا الكثريية من،السلطنة عائشة احلبابة ألبيه جدته لدى احلب كل حمبوبا وكان

                                                                 
ص) ١( امللحق يف الصورة .٢انظر



 
 )( 

السقاف آل عبداللّه بن علي احلبيب الصاحلات،ذرية من على،وكانت وتزوجت
مل سا بن عبدالقادر ألبيه،احلبيب جعفر احلبيب جد .وهو

ملا أمه أن بذاته جعفر احلبيب أخربه كما عبدالقادر احلبيب سيدي يل ذكر وقد
يقول مل سا بن عبدالقادر احلبيب كان به سأمسيه: محلت ولد أمحد لولدي جاء لو

جدي اسم على مل تقول،سا عائشة احلبابة جعفر: وكانت فامسه ذكر مولود جاء إن
عل بن أمحد بن جعفر احلبيب جدها السقافباسم عبداللّه بن على،ي اختلفت وملا

هلا قال زوجها مع تسميته: التسمية تستاهلني كرامة شي أظهريت : فقالت،إذا
باتظهر وقته،الكرامة قبل مبكر سن له بايظهر والدته أمه،بعد به ولدت فلما

االسم على لالختالف عائشة،رجعوا احلبابة هلم جعفر: فقالت رواوانتظ،االسم
الضرس بايظهر أيام مل،سبعة سا بن عبدالقادر احلبيب زوجها هلا وقت: فقال جا إذا

غنم روس سبعة بانذبح الضرس وظهر كلهم،التسمية احلبايب كان،وباندعي فلما
للعيان ظاهر الضرس رأوا السابع مل،اليوم سا بن عبدالقادر احلبيب هلا : فقال

جعفر بنت يا جعفروأمس،تستاهلني ألبيه،ته جده بواسطة جعفر احلبيب ترىب
مل سا بن عبدالقادر مجا،احلبيب حبا وأحبه به عبدالقادر،واعتىن احلبيب وكان

وطاعته وعبادته وكرمه وشجاعته مته خاصة،معروف تربية جعفر احلبيب ،فرىب
الكتابة وال القراءة حيسن ال أميا جيعله أن يستط،واختار ال يعترضوكان أن أحد يع

ذلك التربية،يف هذه من يغضب كان عبدالقادر بن أمحد احلبيب والده إن حىت
ـة ـي عبدالقادر،اُألمِّ احلبيب له أُمِّي: فيقول يكون،خلّه كيف بعد باتشوفه عادك

.



 
 )( 

جاوة إىل السفر على مل سا بن أبوبكر جده عزم الزواج مبلغ وبلغ كرب فعزم،وملا
جاوةاحلبيب إىل معه السفر على مل،جعفر سا بن عبدالقادر جده مربيه له وأذن

أسبق كان والقدر القضا تلك،ولكن يف مل سا بن عبدالقادر احلبيب املنية عاجلت إذ
الشحر،اآلونة إىل للسفر االستعداد مت وغريه العزاء لوازم مدة انقضى فبلغوها،فلما

استق الرحلة   فلما من أسبوع منبعد رسائل م جاء الشحر يف األمر م ر
سفرهم وعن صحتهم عن يستفسرون بن،حضرموت أبوبكر احلبيب جده وأخذ

بالقراءة معرفته لعدم حسرة أخذته جعفر واحلبيب عليها وجيوب الرسائل يقرأ مل سا
أُهلم،والكتابة حىت كثرياً كثرياً وبكى خلوة إىل اليوم ذلك دخل أن إال منه كان فما

سهلٌ أمر هي إمنا ا القلم،أ وأخذ غري،فقام شيئاً يعرف ال وهو طويلةً ورقةً وكتب
احلروف له،بعض وقال بكر أيب جده إىل الورقة: وجاء هذه كتبت له،شفنا فقال

ولدي:  أمي،يا اال أنت ؟ الكتابة تعلمت له،مىت لريب: قال بكيت احلني ذا
الكتابة الدمعة،منهففرح،فأهلمين آثار عليه يا: وقال،وظهرت فيك اللّه بارك

فتحك،جعفر أول .هذا

جاوة إىل سافر بالطرب،مث مولعا حياته باكورة خالل جعفر احلبيب وكان
القبولة باجري،وأشعار وآل باعطوة اللّهو،وشعر ذا انشغل جاوة إىل دخل فلما
وقته احلبيب،غالب أن اللّه قريتهموقدر إىل يدخل احملضار أمحد بن حممد

ذلك،)فروكارتا( يف جعفر واحلبيب جمالسه وحيضرون عليه ينثالون الناس وأخذ
االجتماعات هذه بعض حيضر كان املسري،السن على احملضار حممد احلبيب عزم وملا

له وقال وعزمه مل سا بن أبوبكر احلبيب إليه جاء جاكرتا إىل فروكارتا يتأتىما: من
العدارسة وختلي تسري له،إنك وقال احلبيب عندك: فاستجاب معزومني ،غدوة

أبوبكر احلبيب له أمحد: فقال بن جعفر عند غدوة ذلك،وبعد على مث،فوافق



 
 )( 

العيدروس آل عزومات على،توالت بعزمه جاكرتا إىل رسوالً حممد احلبيب فأرسل
أيام أربعة العدارسة عند مجوعه،التأخر إىل جعفر احلبيب حيضر خالهلا وكان

.وجمالسه

القرية ذات يف كان احلبشي))فروكارتا((كما عيدروس بن حممد احلبيب ،يقيم
أنه األيام تلك يف ـزفصادف جعفرن احلبيب جريان أحد على ضيفا وكان،ل

الطرب إىل مييل عيدروس بن حممد احلبيب،احلبيب صلى الصباح أصبح جعفرفلما
ـه ـحاب أص باجري،مع آل مع يغين الفجر بعد القنبوس أن،ومحل وصادف

الفجر بعد املسجد من خرج عيدروس بن حممد الطرب،احلبيب صوت ،ومسع
باجري آل وقال،وقصائد عنهم بأشعار: فسأل يغنون الذي اجملاذيب هم من

له فقالوا ؟ الفجر بعد جري وآل أمحد: باعطوة بن فأمرهمجعفر العيدروس،
واخلوف،يدعوه احلبيب هيبة من واحليا اخلجل غاية يف كان جعفر احلبيب جاء فلما

احلاد العتاب له،من قال إليه جاء ولكن: فلما باس ال القنبوس حتب إذا ولدي يا
وسلفك أهلك من واحد شعر من أو العدين شعر من جعفر،شل احلبيب فرجع

ـ ب طربه ابتديناببسم((وافتتح موالنا احملضار،))اللّه حممد باحلبيب ارتبط بعدها ومن
كامل ـة،ارتباط ـاي ـرب س إىل ألجلها ويذهبون جمالسه حضور يالزم وكان

احلبيب يقيم ـث ـي ذلك،ح يف جاوة شيخ على احملضار حممد احلبيب وأدخلهم
العطاس طالب بن عبداللّه بن أمحد احلبيب أن،الوقت خربه ماومن الطبع حاد كان ه

املنكر للشرع،يتحمل خمالفاً رآه من لكل والعصا باحلجر يضرب تأخذه،وقد وال
الئم لومة اللّه رأى،يف ِلما وأدناه إليه وقربه مجا حبا أحبه جعفر احلبيب عرف وملا

األزهر اجلبني على الالئح األوفر واحلظ السعد .من



 
 )( 

عبدالق احلبيب سيدي يذكره العيدروس: ادرومما أمحد بن جعفر احلبيب مسع أنه
احملضار: يقول أمحد بن حممد باحلبيب بارتباطه أوال له حصل الفتح من،إن مث

طالب بن عبداللّه بن أمحد عليهم،احلبيب احلرص كل حريصاً االرتباط بعد وكان
الطرب عن جعفر احلبيب نفس عزفت حىت خدمتهم يف والسعي معهم واحلضور

ذلكو إىل وما الشعر،اللّهو قول يف عليه اللّه وفتح النفس منه،وصفت فانثالت
اإلشارات وعجيب العبارات يف،غرائب قوله عام١٩مثل من الثاين :١٣٤٨ربيع

ودي أهل شرفونا العيدروسي الفىت بالعهودقال لنا واوفوا
وقصدي مرادي يل اللّه متم اسيادنا القيا كبار صودنلته
وقيدي رصاين طلقوا ا شريفة بالقيودليلة حذفوا قد

سعدي وجتديد رشدي يف الوعد على السعودقاموا بوقت حيا
ومبدي ظاهر طالعك شف الزين وقتنا جوديا و نعمة وكل
بيدي قدها رخصيت معي مرخص حدودمطلق يل حددوا ما

وجندي حبري والبحرين والغرب الشرق والصعوديف العال ويف
رعدي حن وقد اليح الرضا مبنشا الرعودبرقي تسمعون ما

حسدي واهل عذّيل يا واحلسد العمى اهل يسوديا علي حد ما
عندي كان ما اعرفه ما بشي رمانا من العمودكل اال ذا بعد ما

تقدي الزم احلني ذا ما للمعادين األسودقل طَلَقنا والّ
بع عنديمن كان ما بأقل هلم نصحي الشهودد علي تشهد

بوعدي مبارز مويف لكم كالمي فرودهذا سبعة للخصم
املهدي وعيسى موسى بالنيب مرحبا هوديا اللّه نيب مع
جدي النبيني خري اهلامشي الوجودواملصطفى عم خري له

وزندي كراعي هم معهم علوي حقودواحلرب موذي لكل



 
 )( 

بيدينصر قاطع سيف هم العدا على م والصدودي اجلفا الهل

يف :١٣٤٩شوال١٩وقوله
واحملبة هو الود عهود يل إلباسجددوا يل وجابوا أجازونا واإلجازة

وجبة ورادي وصارومي الراسوالعمامة يف ضرب له يعصي للذي والعصا
حربة باع هلا يل الطويلة البواوالرماح االجناسوالسيوف للمعادين تر
وحبه بقليب ذكره الذي الناسوالكتاب من علي يورد الذي للسؤال

شربة الكاس من إسقونا زال كاسوالضنا من اعظمه ما واألسرار االنوار كاس
وصحبه مجيعا وآله املصطفى بعطاسأمحد امللقب حمسن وابن

رتبة خري إىل وأعلونا كماشرفونا علمي عباسنلت وابن علي ناله
وصعبة تعيبة اشيا كثري يل إلياسسهلوا وابنه للخضر اللّه سهل مثلما

وغربه شرقه الكون اهل على قياسنيبوين وال ظين قول هو ما صدق غوثهم
ربه وفقه للخري ملن كالمي جناسذا ربنا خلق مما أو جن أو إنس
ربه خاطبه من على اسروالصالة بالراسليلة وخاطبه احلضرة إىل ي

حبه القلب يف حل الذي الكاساحلبيب دائر لنا الساقي النيب الرسول
وعصبه عقايل أطلق من الرسل والباسسيد الشوش مع صدري من الضيق أذهب
شعبة شغل حجر لبنة يل الدار بالساسقوم وحكمه واسع قوي غايل دار

واهلربة أرضنا آالت تطرقه متراسما له يقع با حمارب له برز من
غلبه فوق للذي ويذعن له وفراسيغتلب الضرغمية األسود الرجال



 
 )( 

وصحبه مجعا اآلل نعم اآلل قياسوعلى بال واسع فضل له علي عمه وابن
كربة كل اجنلت الزهرا املصطفى الناسابنة على السيادة اهل واحلسني واحلسن

عبداللّ بكر أيب النقابةوابن شيخ الراسه على تاجي حط املعايل عيدروس
سحبه صب من املشهور العدين الناسوابنه نظروا اخلارقة ذي كما ما باللنب
بقربه قصدي نلت قد شيخنا وحراسغوثنا يب مدرجة كبرية مدافع له
دربه مدافعه حصين شو ألعدائي االنفاسقل فوق تكر املقصة على والفتائل
قصبة وميتني احملضرة يف طريان مرواسوألف وتسعني ا جتاو هاجر ـَيت ِم
؟ حتبه يل العرب وين الصفا وقت وعباسعاد ومحزة حاضر املصطفى عندنا

رتبة وتسعني تسعة العال يف هلم رأسيل كم مليون ألف يوازي منهم راس
وحزبه والصحابة اهلداية اهل بأيديهموآله والراسمسحوين الصدر على

شعبه سيل فتك ما امحد على االحراسوالصالة أهل الرجال الكون يف يرعضونه

جليل شعريٌّ ديوانٌ املبارك الفتح هذا من ـيٌّ،واجتمع ـدروِس ـي ع ونفَس
باألولياء،أصيل املرحلة هذه يف اتصاله طريق اللدنية واملواهب الفتوح هذه ،وكانت
مفأَِنسو واستأنس إليه م،ا وتعلق له إىل،ودعوا للعود العزم جدد أن يلبث مل و

الصدر،حضرموت انشرح األمر،وقد ـزوكان،واجنلى بسيئونن األمر بادئ وله
أحوال من عليه يتوارد ملا وجمامعهم اخللق على االنقباض شديد كان .ولكنه

ال أمحد بن عبدالقادر احلبيب سيدي لهويذكر قال جعفر احلبيب أن إن: سقاف
له قال السقاف الرمحن عبد بن أمحد احلبيب بيتك: والده يف جعفر يا ،اجلس



 
 )( 

مصالك هي البيت،وسجادتك يف الفجر،فجلس لصالة إال خيرج ال يصلي،وكان
بعد وخاصة الصبح صالة بعد عنده الدرس وحيضر عبدالرمحن بن أمحد احلبيب خلف

ا استقرت يفأن األمر آخر تويف،))اإلحياء((لقراءة حىت احلال هذه على واستمر
عبدالرمحن بن أمحد بن،احلبيب عبداللّه باحلبيب وتعلق ترمي إىل جعفر احلبيب فانتقل

الشاطري الدين،عمر شهاب بن عبداللّه بن علوي الرباط،واحلبيب يف وجلس
أوالده مع ـزيف،وسكن قرن الشاطري آل الرباطال من أوالده،يب ألجل
الدروس الشيبان،حيضرون وجيالس واحملافل واملدارس اجملالس حيضر هو واستمر

األسرار منهم الشاطري،ويستخرج عمر بن عبداللّه احلبيب من كان،وخاصة
ا كتوماً عبداللّه أيام،احلبيب قبل من عبدالرمحن بن أمحد احلبيب من واستخرج

سي يف به،ئونوجوده إال ـرار األس هذه عرفت تاما،وما تعلقا به تعلق ،وقد
للناس واألفراح البشائر منه وحمبة،واستخرج إدالل من عليه له لدى،ملا حصل وملا

الفتح من املرحلة هذه خالل جعفر اليت،احلبيب الشعرية قصائده يف واضح وفتحه
جاوة يف غالبها القل،كتب الشيء منها حضرموتوكتب يف .يل

ـد ـم أح بن عبدالقادر احلبيب سيدي قال فقد الكَِبِري وحاِلِه ِهمِتِه عن وأما
كله: السقاف الليل ينام ما أنه مواله مع جعفر احلبيب مهة من بعد،إن غفوة وله

يوم كل من باجري،اإلشراق آل مسامر يف وشبابه صباه منذ السهر ألف وقد
وغريهم ـوة ـط السهروأ،وباع مواصلة على هذا الوالية،عانه وصار،فجاءته

وفكره ذكره يف اللّه مع قط،يبيت قدر وال قيمة عنده هلا ما الدنيا أن مهته وال،ومن
إليها عجيباً،يلتفت انفعاالً له تنفعل األشياء أن أيضا مهته يتيسر،ومن شيئاً أراد فإذا

دون الغيب علم من األموال وتأتيه يفله له أن مع ينفق كيف أحد يعلم أن
موجود غري واملظهر وعزومات ضيافات يوم كل من،حضرموت رؤوس ستة وله



 
 )( 

كثرياً حيبها ألنه ميلكها ومتام،اخليل ن وشر وأكلهن خبدمتهن االهتمام كل ومهتمٌّ
موجودة،رعايتهن دائم راس ثالثني من أكثر الغنم من عنده أن منه،كما يذبح نال
والسمن،شيء للنب بركة،وإمنا يربيها له،وشي جتلب للضيوف يذحبهن والذي

السوق .من

السَِّخيَِّة ونفِْسِه زهِدِه يف السقاف أمحد بن عبدالقادر احلبيب سيدي إن: وقال
العاجلة يف الزهد من عظيم حال على كان أمحد بن جعفر عاش،احلبيب إنه حىت

أجداد بيت يف ألمهببور م،ه فيه صغري بيت ـزوهو فيهن يستقبل كبري واحد ل
الرقاد،الضيوف مربوعة يف الدرج يف زوجته ـزوللم،وجتلس بابن عليه ما محام ل

الداخل تغطي مشلة فتجلس،سوى العديدة األيام جيلسون قد الضيوف جاء وإذا
ذكرناها اليت الرقاد مربوعة يف وجودهم مدة امل،زوجته أن ـزومع وخربن قدمي ل

جعفر باحلبيب معمور أنه بالش،إال عنده من خيرج حد ما ذلك خيرج،وفوق البد
ضيفه،حممل يعطيه نقدا الكيس من يطلع من،والذي السادة أحد مرة عنده جاء

الصدقة إىل وحمتاج ومسكنة ضعف عنده وكان علي بن احلبيب،وادي فاستقبله
وبلد امسه عن وسأله اجللوسوأضافه منه وطلب أن،ه احلبيب وأخرب الرجل فاعتذر

العوين آخر) النقود( قصده مكان إىل احلبيب،وبايذهب له عوين: فقال شي ما
الغدا بعد اخلروج،إال يف الرجل استأذن الغدا باجللوس،وبعد جعفر احلبيب فأمره

للخروج،للشاي ومستعجل قلق وهو يشرب وكان احل،فجلس منفأخذ بيب
اخلمسني عن يقل ال ما فيها ربطة شلن،الكيس أو شلن مخسة اال بغا ما واملسكني

كماها أو وقال،واحد ذهل احلبيب من املسكني قبضها عم: فلما يا ملن بغيتها
له قال ؟ انت: جعفر الذهول،لك من غاية يف وهو يردد عم: وأخذ يا ملن بغيتها



 
 )( 

له،جعفر يقول ولدي:واحلبيب يا أفاق،لك باسأل: وقال،فبعد معاد واللّه
يكفي،أحد داره،هذا إىل .وعاد

أمحد بن عبدالقادر احلبيب سيدي قال فقد واصِطالماِتِه أَحواِلِه غريِب عن وأما
واصطالمات: السقاف غريبة أحوالٌ تأخذه العيدروس أمحد بن جعفر احلبيب إن
األ،مهيبة عليه يسرةفتمر وال مينة يتحرك ال األرض، على ملقى وهو الثالثة ما،يام

بتنفسه إال حي أنه ما،يعرف إال جسده من مالبسه يرمي احلالة هذه أصابته وإذا
تعاىل اللّه ذكر حرارة من عليه يرد ملا عورته يفيق،يستر حىت يشرب وال يأكل وال

الطبيعية حالته إىل .ويعود

اللّ سهل القصريوقد الوقت يف واألوراد األذكار طي له سريع،ه لسانه فترى
الطي كثرة من سيارة عجلة هي كأمنا كان،احلركة من يسمعه بالذكر صوت وله

منه وسلم،قريباً عليه اللّه صلى اللّه رسول حممد اللّه إال إله ال من بألف ،فيأيت
وحبمده اللّه وحبمد،سبحان العظيم اللّه اللّه،هسبحان إال إله وال واحلمدهلل سبحان

أكرب اللّه،واللّه اللّه،أستغفر أحد،يا اللّه هو األذكار،واملعوذتني،قل هذه كل
تقريبا دقائق عشر يف مرة ألف سبعني من ا . يأيت

يكرر إنه حىت احلرارة من يتغشاه ملا وصيفا شتاء الثلج على اللّهف شديد كان
للماء متقاربةالشرب أوقات يف الربودة شديد يضع،البارد إنه حىت بالسكر ولع وله

السكر من الكثري الشيء به اخلاص الشاي كوب مع،يف جلوسه اهلامة قواعده ومن
غالبا األخري الليل ثلث إىل الركوع،أضيافه من له تيسر ما ويركع يقوم ويرجع،مث

الكثرية وأوراده أذكاره .إىل



 
 )( 

خرج سيئونوقد إىل بور قرية من عهده آخر الزمن،يف من مدة ا مث،ومكث
عمره بقية ا وأقام ترمي إىل الثاين،دخل مجادى الثالث يف اللّه رمحه من١٣٩٦تويف

ترمي مبدينة املباركة كما،اهلجرة وخلقه اللّه عند مبقامه يليق تشييعا جنازته وشيعت
الصاحل السلف عادة رمحةودفن،هي اللّه رمحهم األكرب العيدروس اإلمام جده قبة يف

زنبل مبقربة .األبرار

بعيد عهد منذ كان قد فذاك به الوالد سيدي وارتباط عالقته عن خالل،أما
ترمي مبدينة الوالد سيدي اللّه،وجود إىل للدعوة والوديان البوادي بني فكان،وتنقله

وال الدعاء ويستمنحه عليه النظريتردد وحسن أنه،رعاية الوالد سيدي ذكر وقد
احلسنة مقاصده كافة يف والتوفيق بالربكة له ودعا عديدة مرات وألقمه وألبسه ،أجازه

ورسوله تعاىل اللّه إىل الدعوة باب من الرباين الفتح يف أيضا،وخاصة وتكررت
حضرموت إىل معه رحالتنا بعض خالل الوالد سيدي مع له لنا،زيارتنا وحصل

واإللقام واإلجازة السلف،اإللباس قصائد بعض حضرته يف الفقري .وأنشد
عام جعفر للحبيب الوالد سيدي زيارات آخر برفقته،١٣٩٢وكانت وكان

أمحد سيئون،األخ من انتقل أن بعد مقاما ترمي اختار قد الفترة تلك خالل .وكان

الوال سيدي زيارة أن أمحد األخ ذكر موقد يف جعفر للحبيب تكررت ـزد لهن
واإللقام واإلجازة اإللباس هلم وحصل املشهور الرباط جبوار األخ،الكائن أنشد كما

مطلعها له بقصيدة عنده :أمحد
ومشر جد من كل العيدروسي الفىت بعيدقال هو مبا حيظى



 
 )( 

خبري له ودعا وفرح ا الوالد،فاستبشر سيدي عهد آخر ذلك احلبيبوكان ،ذا
األبرار رمحة اللّه .رمحهم

القدوة بقوة،اإلمام الدعوة نشر على العهد أخذ وأسالفه،الذي أهله أثر مقتفياً
الفُتوَّة م،أهل أواسند مدينة يف تعاىل اللّه رمحه عامولد القمر جزر وترىب،١٣٠٣ن

مسيط بن بكر أيب بن أمحد املصنف العالمة اإلمام حىت،بأبيه والده على أخذه وحسن
وزيادة التمييز بن،بلغ طاهر احلبيب عمه عند حضرموت شبام إىل والده أرسله مث

حظ بذلك له الصاحل   فكان السلف بأدب والتأدب العلم لطلب مسيط بن عبداللّه
والتلقي والترقي،األخذ حضرموت،واالتصال وصلحاء علماء له،من وحصلت

اإلمدادات املسماة،منهم رحالته مدونات بعض يف الرجال أولئك إىل ((: وأشار

احلضرمية الديار إىل الرحلة يف الشذية احلصر،))النفحة ال املثال سبيل على : ومنهم
احلبشي عمر بن عيدروس العطاس،احلبيب حسن بن أمحد علي،واحلبيب واحلبيب

احلبشي حممد العيدروس،بن شيخ بن عبدالباري بن،واحلبيب عبداللّه واحلبيب
العيدروس املشهور،عيدروس عبدالرمحن بن علوي اجلد بن،واحلبيب علي واحلبيب
املشهور احملضار،عبدالرمحن أمحد بن مصطفى بن،واحلبيب أمحد حمسنواحلبيب

العمر،اهلدار يف متقاربني ما أ مع الدين شهاب بن علوي أخذ،واحلبيب شبام ويف
مسيط بن عبداللّه بن طاهر احلبيب عمه بن،عن عمر بن عبداللّه العالمة والسيد

                                                                 
ص) ١( امللحق يف الصورة .٣انظر



 
 )( 

ذلك،مسيط يف شبام علماء من وغريهم باشراحيل محيد عبدالرمحن العالمة والشيخ
.العصر

خبري تزود أن األوتاد،الزادوبعد أولئك من وِتٍد كل إىل،من والده بأمر سافر
زجنبار جبزيرة رأسه له،مسقط اللّه سكب الذي الفهامة البحر والده مع فيها وعاش

واإلصالح والعمل العلم بني الغامرة الوهبية والفهوم اللدنية العلوم من اهلاطلة املزون
كل يف اللّه إىل والدعوة الناس األصقاع،حملبني تلك يف عظيم تأثري هلما وكان

ما بربكا حظيت اليت من،اإلفريقية حظ أدىن هلم ممن زجنبار جلزيرة زائر كل إن حىت
إفريقيا شرق مدن بقية عن متيزها معينة بصبغة صبغت قد ا أ يرى وعليها،الذوق

والقلوب النفوس به وتتأثر البصائر تدركه ما والربكة النور من،من الكثري إن كما
مبا غريهم عن متيزوا اإلمامني ذين باالتصال حظوا ممن الناحية بتلك املواطنني الناس

منهما املستمدة اخلاصة والعطايا اإلمدادت من م قلو يف .أشرب

سنة يف مسيط بن بكر أيب بن أمحد احلبيب تويف إرث١٣٤٣وملا عمر احلبيب توىل
النبوي عظيٍموظهر،املقام علويٍّ سلفيٍّ مبظهٍر الرصانة،هناك يف مثاالً كان بل

الكالم،والوقار كثرة إىل مييل تزويقه،وال إىل رؤوا،وال إذا الذين األفراد من وهو
واهلموم األحزان برؤياهم جمالسهم،تنجلي حيضر من يف سرهم .ويسري

إىل مييل ال أنه تعاىل اللّه ـه ـم رح ميزاته من اجملالسوكان يف اململة اإلطالة
منها اليسري بالقدر ويكتفي إذا،اخلاصة القصيدة بقطع املنشد يأمر قد أنه حد إىل

يزوق،طالت وال يطيل ال اجمللس آخر الفاحتة ترتيب يف بيسري،وحىت ويكتفي
ودل قل مما منها،األلفاظ القلوب يغشى ال مستطابة عنه اللّه رضي جمالسه أن مع

.سأمال



 
 )( 

عن ويباعدها بالتبشري األنفس يروح ما كثريا أنه عنه اللّه رضي مميزاته ومن
والتنفري التكدير وتعاىل،موجبات سبحانه باللّه والظن الرجاء حبسن ،ويربطها

املرطبة الندية كلماته بسماع حىت،فتطيب وبشائر وآمال أفراح إىل ا أحزا وتنقلب
يديه بني ينشد التبشريوقد،فيما فيها مما معينة بقصائد املنشد اإلمام،يأمر كقول

الوايف((: احلداد بالنصيِب فؤادك صاِح((و،))بشِّر يا واألملْ بالرَّجاِء .))ِعش

بعيد حد إىل عينيه يف الدنيا صغر عنه اللّه رضي العظيمة مميزاته ذلك،ومن يف وله
اح على تدل وعجيبة غريبة واملالوقائع للدنيا ال،تقاره اليت الوراثية أوصافه من وهذا

طويال عاشره من إال واملكارم،يعرفها واألخالق الصفات جلليل الوارثني من فهو
وسلم وآله عليه اللّه صلى جده من الصفات،العالية وسلوكه سريته على ويغلب

أ إال التامة االستقامة يف قدوة أنه مع واملعنوية منهالقلبية أكثر قليب اللّه إىل سريه ن
وظاهر .حسي

والشعر األدب إىل مياالً حياته أوائل يف تعاىل اللّه رمحه كان قصائد،وقد وله
يأمر مل و قصائده من شيئا ينشر مل أنه إال العربية اللغة يف رفيٍع ذوٍق على تدل رائعةٌ

األ،بطبعها بعض وينشد الشعر يتذوق حياته آخر إىل جمالسهوبقي يف .بيات

الشعر من فيه قيل ما على كأجوبٍة الشعرية املقطوعات بعض كان،وقال كما
غريه من الشعر مساع الشعراء،حيب بعض امتدحه املعاين،وقد دراري من فيه ونثروا
حسان غوايلَ درراً بن،والبيان ـد ـم أح ـة ـالم ـع ال السيد به امتدحه ما منها



 
 )( 

بلفقيه سنواتوالذ،زين أربع خالل عمر باحلبيب واالتصال األخذ كامل له كان ي
عليه اللّه رمحة عمر احلبيب جماورا زجنبار يف فيه،)١(عاشها قال : فمما

ذكراها القلِب سويدا عن ينمحي مغناهالن باِخلصِب عامر بلدةً يا
خلَدي على ذكراها بتأثِري جمأَعِظم يف عمَّقَت مجراهاإذ القلِب اِل

ا نِعمت بأياٍم فيها وأَحالهاأَِنست عندي أَعذبها كان ما
ا فإن ِقصر عدِّها يف كان وأغالهاِإنْ أشهاها السُّويعاِت ِمن
ِمثْلُهم عزَّ ِرجاالً عرفْت وأمساهاا أعالها املكارم حازوا

ـز دوِرِهمن يف ملْت وِنلْت املُقاِمأهالً مثواها،طيب طاب ونفسي
سند سيِّد فيهم الِعقِْد ـةُ ـم ـي ـِت أعالهاي العلياِء قمِة ِمن نال من
جِمعت من اخلُلِْق الرضيُّ الكرمي اهاهو وأ أزهاها احملاسن فيه

عرفَت طاملا قلوب إليه ومبحِضفو أوالهاإحسانه العطِف
عمر العال يف املُجلى الشجاع باهىهو قد اإلحساِن من وباألصيِل

عنصره طاب قد الذي السُّميِط أشباهاِابن واملعروف الكوِن يف وعزَّ
األشاوِس من ِفتيةٌ ؟ِإنْ،وحولَه مزاياها أُحصي يل كيف عدَّدتها

ومعرو مجيلٌ مهلم لَمست مبوالهاف تسمو اليت الصفاِت من
مبثلهم يؤتى أَنْ قَل عرفناهاأَماِثلٌ ما سواهم يف صفاتهم

. . .

                                                                 
وجاوره) ١( البالد تلك يف عمر احلبيب عن أخذ ـيخ: وممن الش ابن عمر اللّه إىل الداعية احلبيب

مل سا بن بكر اهلداروالسي،أيب أمحد بن هادي الدين،د شهاب بن أمحد بن حممد . والسيد



 
 )( 

عهِدِهم أيام تحرِّكُنا من نسيناهايا ما عهوداً ذَكَرتم هال
ِبِه النفوس تزهو زمن مضى قَضا أعياٍد مثلُ يناهاأيامه
جتها األرواح تنِعش رياهامجاِلس واألحزانَ الكرب ويذِْهب
مشاِئِلِه عايل من ِسرُّ سرى حالّهاا واأللطاف بالذوق مواله
بطَلْعِتِه من سميٍط ابن به يغشاهاأعين احلقِّ ونور النُّفوس حتَىي
لكم والدي ِمن عمر سيدي أهداهاخيا واألشواِق التحياِت ري

قُرِبكُم أيام ذاكراً يزلْ مل نعماهاو اللّه يعيد أَنْ وراجياً
جمالسكم يوماً ذُِكرت ِإنْ وجنواهاأَِحنُّ أصداها القلب هزَِّت أو

ِبكُم له وأشجانٌ معناهاتعلقات اللّه إالّ يدِر مل النَّفِْس يف
. ..

زورتنا اليوم نِعيد زجنبار قطعناهايا أشواطاً ربوِعِك إىل
روعتها القلب تحِيي مغانيِك رؤياهاهذي باألفراح النفس تغمر أو

بهجته العني تسبِّي اجلمالُ أشذاهاهذا النفس تحِيي الرياحني هذي
من أزواجاً النَّبِت ِمن وأشباهاوَّعةًترى أشكاالً الرياحِني ِمن

عاليةً واألخالق اللطف ترى عرفناهاهنا أنواٍع خِري ِمن والنُّبلَ
خالِقنا الرمحِن ِمن لَنرجو نويناهاِإنا آماالً يحقق بأَنْ
بلٍد إىل ِخدماٍت نقَدِّم ـزِبأَنْ أبناهان إخالِص وِمن منها يد

بنال جاء املقدور أجلها ِمن وسواهاعل متهيداً السُّبلَ ومهَّد
يرِشدنا لإلرشاِد املُوفق موالهاعل توفيِق إىل القلوب يهدي



 
 )( 

عبدالقادر احلبيب سيدي ومقامه وحاله فضائله إيراد يف ـل ـص ـف ال أشبع وممن
حضرة يف قرأها شعريٍة قصيدٍة يف السقاف أمحد زيارةبن أثناء أمحد بن عمر احلبيب

عام القمر جبزر فيها١٣٩٣له :قال
عتاِب من ذا بعد الدهِر على وِطاليبما منييت ِنلْت أَنْ بعد

ـت ـأَدن ف الليايل وعدها أحبايبأَنجزت ِمن بالقرِب األماين يل
بأني بالدي إىل رسويل السَّعِدمن ربا ؟يف ِركايب حطَطْت قد

ـ ال مساِء مشِس اإلماِم رحاِب ِرحاِبيف ِمن هلا يا والفضِل ـمجِد
قد من أمحد نجلُ احلَبر حساِبعمر بغِري ـِه ـ رب ِمن نال

ـ))أَنقاِزيا((إيِه الل خصَِّك الطالِّبلقد كعبةَ ـِت ـح ـب فأص ـه
الكرِمي بالسيِد ـِطبِت الوهاِبوأُكِْرم ربِِّك ِمن بفضٍل ـِت

ـ فالنَّج أُفْقَِك السُّعوِد برج التهاِبحل يف وقاره كشمٍس ـم
ـ شت يف ملُ العوا نورها والروايبتستقي سهوِلها نواحي ـى

ك ـزفيِك ـن ال ِثمالُ فيِك الكتاِبالعلوِم وسرُّ اهلدى فيِك ـجود
ما ـ،فيِكفيِك التَّع يقْصر ما األلباِبفيِك لذي وصِفِه عن ـبري

ـ املَش وسِل كله الغرِب العباِبفسِل كهذا فيهما هل ـرق
ـ أه عن السِّرِّ وارِث العلِم قاِبوارِث قوِس إىل رقى عمَّن ـليِه
ـ العل ِمن هاكم العلوِم ألهِل سطقل ما علوماً ِم كتاِبـ يف رت
ـ الفه ِمن هاكُم الفهوِم ألهِل اإلعجاِبقل منتهى يف فهوماً ِم ـ
ـ اإلل وارد أربابها ـى ـق ـلَ ـت اكتساِبي بغِري يأيت فتحاً ـهاِم



 
 )( 

ـ القل حِفظَ امرٍئ ِسوى ينلْها الصَّواِبمل ِلنهِج بِه وأفضى ـب
سميٍط ابن رجاِلِه عن األقطاِبحازها وارثُ القطب عمر
املا السلِف نسخةُ السرِّ الكتاِبوارثُ علم ألوارثني ضني
كالقُر العلم وجِهِه يف الكتاِبيتجلى بأُمِّ أسراره آِن

يف اهلدار عبداللّه بن أمحد بن هادي السيد اللّه إىل الداعي العالمة تلميذه أيضا ومدحه
أبيا القمرمعرض جزر إىل السقاف أمحد بن عبدالقادر احلبيب بقدوم فيها رحب يعنينا،ت

قوله يف الترمجة لصاحب وصفه املقام هذا يف :منها
الرضى عمر الندى حبر اهلدى التقىإمام والسرِّ،حليف اجلوِد منبع ذا

وهكذا إماٍم عن إماٍم الطاهِرسليلُ الورى خِري املصطفى الطهِرإىل
مسا من أمحد ابن هذا عمر النَّسِرفذا ِقمة رقى حىت ِبِهمَِّتِه
فإنه الكبِري البحِر عن والدُّرِّفحدِّثْ باجلواهِر دواماً يفيض

كلها القُمِر مفْخر مسيٍط ابن فَخِروذا بال املسلمني كل ومفخر
الو سيِّد املصطفى طه اَألثِْررىخليفةُ على ميشي للنَّهِج ومقْتِفياً
حياِته بطوِل متِّعنا ربِّ ضرِّفيا بال سنيناً فاحفَظْه ربِّ ويا

اجلامع اإلمام الواسع بالدالء عنه اآلخذ تلميذه وآثاره بأخباره األمساع شنف وممن
احلداد طه مشهور أمحد حيا،احلبيب جمموِع عن نبذةً كتب ضمَّنهاوقد شيِخه ِة

النورانية احلياة الرمحانية،خالصة األيام التأبني،وجوهر حفل يف النبذة هذه وقُرئت
بأيام وفاته بعد جدة مبدينة روحه على أقيم إىل،الذي الداعي باحلبيب التقيت وملا



 
 )( 

بأوفر شيخه ر من الضارب مل سا بن بكر أيب الشيخ ابن عمر العذبة بلسانه اللّه
للقريب،نصيب القريب أخذ عنه وشريف،واآلخذ واألخالق اآلداب من أمسعين

اجملال له يتسع ال ما واألحوال احلبيب،)١(العادات هلذا أمجع أن وأمثاله هو فرغبين
والترحال احلط بأخبار حافلةً تكون مستقلةً تراجم الشيوخ من يف،وغريه وتسهم

الرجال ذكرى نس،ختليد إخراجهاواللّه على حال كل يف يعيننا أن .أل

مروره عام مسيط بن أمحد بن عمر احلبيب يف أخرى قصيدة بلفقيه زين بن أمحد وللسيد
عام احلج إىل متجها عدن مطلعها١٣٨٩على يف :قال

حبيبها للقلوِب حقاً أنت وكروبهاأجلْ أحزانها انكشفت بك
ذي سرَّ يا النور فيك جِديبهاالنهىيشاهد نفٍس كل ِمن به وحيىي
وجده يمتدُّ السِّرُّ فيك وهليبهايشاهد حرَّها فيطفي إليها

الذي الكاملَ العارف فيك يعيبهاتشاِهد ما جهِلها ِمن ينجلي به
ِشبهه عزَّ الذي الفرد أنك وطبيبهانرى جرِحها آسي وأنك

تنوَّرتتذَكر قوماً رؤياك قلوبهاها العاملني إلِه بنوِر

                                                                 
بن) ١( أمحد احلبيب أن الفاضل احلبيب هذا عنه حدثين فيما عمر احلبيب أمر من يترك ال مما

عمر ابنه والدة يوم إسطنبول يف كان عمر احلبيب والد مسيط بن بكر القُمر،أيب فلما،جبزر
ا اليوم صباح يف ـةالتقى الدويل ـوىل م سهل بن حممد بن علوي بن فضل احلبيب باإلمام لتايل

عمر ومساه ابنه مبيالد ـوه،بشره ـَ أَمس وجدهم اجلزر إىل أمحد احلبيب عاد وملا
بكر هلم،بأيب بعمر: فقال والدته يوم فضل احلبيب مساه به،قد بشرين الذي فسمَّوه،وهو

.عمر



 
 )( 

عصماء أبيات للقصيدة زال غراء،وال جتنباً،وكلمات اليسري بالقَدر منها اكتفينا
العصماء،لإلطالة قصيدته عمر احلبيب شيخه يف أمحد السيد كتبه ما وشامل عجيب ومن

حيا جوانب فيها ومجع ا رثاه بعضهماليت له قال حىت الوضاءة ترمجة: ته هذه قصيدتك إن
عمر للحبيب هذه،كاملة :)١(وهي

آِسياً والروِح للقلِب سيداً املآسياأيا النفوِس يف أَحيت وفاتك
م الفراديس أُسِكنت كنت ـزلَِئن اخلُلِْدالًن يف القرِب كاس وأُتِرعت

فر ِمن نعاين كُربةًفإنا جاثيااِقك القلِب على غَماً به ونلقى
سِخينةٌ بالدموِع تلَظت صاليافعني احلزِن لوعِة يف غدا وقلب

بواِرقاً سناك ِمن فابعثْ الغواشياحنانيك القلوب يف فتجلي تِشيع
أَوحش نورك غاب مذ كوكباً اخلطأيا وأصالها الدواهياـرُّبوع وب

ومجاهلُا أنسها عنها واأليادياترحَّلَ معروفَه وماِنحها
وبهجةٌ روح األرواح يغمر صافياِبِه احلبِّ منهلَ يريها وأُنس
سكينةٌ القلوب تغشى شافيامبجلِسه للكآبِة عرفاً م ـ وتشِم
كآبٍة من حاطَها ما به دواعياوتنسفيجلى للهموِم شؤوناً ى

. . .
وارثاً النبوِة ِسرِّ من كان وهاديافقد لألنام إماماً وكان
وجِهِه طلعةُ اهلمَّ فتجلو راضياتراه الِبشِر دائم خلْقاً ويوليك

                                                                 
السيد) ١( صورتهكتب ما األبيات صدر يف بلفقيه زين بن ـالم: أمحد اإلس ـد فقي يف حزين نفثة

يف املتوىف مسيط بن بكر أيب بن أمحد بن عمر باللّه العارف ـر))أنقرجيه((سيدي القم ـر جزائ
إفريقيا عام،شرق اخلري صفر املباركة١٣٩٦بتاريخ اهلجرة .من



 
 )( 

الورى يرِشد ساطعاً نوراً كان ماحياوقد للمحِل اخلِري غزير وغيثاً
ارتشدت أُمَّةٌبه الِغيِّ مسلَِك فيافياِمن قبلُ كان صقْع اخضرَّ به

العال إىل تسامى فَرداً علَماً املَعالياأيا تِزين أوصافاً فيك نرى
مثلُه عزَّ الذي اخلِري عمر تساِمياأيا السميِط ابِن أبيِه ومثلُ

بواِدر فيه ليس عذْب يحديثُك وال باقياتعاب الشكِّ من بقي
غُنمها وحقرت الدنيا على ـامسوت ـي آِب املكاِسب وأَرخصت إباًء
أمجعوا اخلالئق السامي فضِلك النواصياعلى ملَكْت قد منهم كأنك

م قلو حلزٍن ذابت إذا املآقيافعذراً أذاب غُزٍر ِمن الدمع أو
القص بانَ إذا ماوعذراً فإن القوافياور يعِيي األوصاِف من لديك

الرَّثا يف قَدرك باألشعاِر نوِف مراثياولن القلوب قَدَّدنا حنن ولو
. . .

رزَءنا خنفف إنا سيدي تالقياأيا يكونَ أَنْ يف بآماِلنا
والندى والفضِل اجلوِد موىل يخيِّفحاشاه أَنْ العطايا راجياجزيلَ ب

وارداً العفو يمنح ال أَنْ عاصياوحاشاه كان وإن عطاياه ِببحِر
معوِّالً الظنوِن حسِن على فانياعِهدت ربِّك الرمحِن ِثقَِة ويف

وجتتلي دوماً باخلِري شواكياتبشرنا بِرحن ما قلوٍب عناَء
كأمنا ربطاً باجلوِد سواقياوترِبطُنا فينا الرمحِن ِهبةَ نرى

. . .
اُألىل وأحبابنا وامجعنا ربِّ اجملانيافيا نداك ِمن بافتقاٍر حبوا



 
 )( 

ِبِهم من فَقِْد ِمن الصَّدع لُمَّ ربِّ واملغانياويا أرواحنا لنا تِنري
وحشٍة شرِّ من الدين واحِم ربِّ املرويا ضرُّها بادياغدا للعِني هوب
حاِقٍد كُل عدواِنِه يف ـن ـنَّ ـفَ األعاديات صدِّي الرمحِن غارةَ فيا

أَصابه ـا ـّ ِمم اإلسالِم ِمحى واملَخازياوصوِني حنوه الباليا وجرَّ
ـوه ـن ب جهراً نرى،خيُاِصمه أفاعياوقد قُطٍْر كُل يف ِمنهم له

وِق شانهفذا يحقر جهالً حمامياح للخصوِم عوناً صار وذا
ـدٍأ ـب م ِبزخرِف خمدوع مثالياوذلك فهٍم سوِء ِمن توهَّمه

فَضيلٍة كل اإلسالِم يف املساوياجتَاهلَ تنهي والبؤس العنا تِزيلُ
السَّما ِمن وحي الدِّين أَن ـزتتجاهلَ متعاِليان اهلَوى زيِغ عن ه

بشِريَّةٌ الورى قوانني بادياوإن النقِص عنصر فيها تجسَّم
بصائراً اإلله أعمى إذا هادياولكن الدهر هلا تلقى فلن تعامت

. . .
ضعفُها بانَ أُمَّةً تدارك ضارياِإهلي كالوحِش بان عدوٍّ أَمام

إذاوردَّ علها رشدها املنادياإليها تِجيب باريها حقَّ وعت
ِإننا الصَّدع لنا ـر ـب فاج ربَّنا غالياويا القَدِر عايلَ حبيباً فَقَدنا

منازٍل يف روحه إهلي التَّدانياوأَعِل فيه يلْق ِصدٍق مبقْعِد
والصَّ املُختاِر السَّيِِّد اُألىلمع املراقيافْوِة نالُوا اإلحساِن بسابقِة



 
 )( 

املعمرين من تعاىل اللّه رمحه عمر احلبيب كان عمر،وقد عن تعاىل اللّه رمحه تويف
مظاهر من كان ما إال واجلسدية الذهنية قواه بأهم حمتفظاً والتسعني الثالثة يناهز

املعتاد وضعفها .الشيخوخة

بالذكر جدير هو منومما عديدةٌ رحالت اللّه رمحه مسيط بن عمر للحبيب أن
واحلرمني حضرموت إىل إفريقيا شرق املسماة،بالد رحلته يف كتبه ما النفحة((منها

احلضرمية الديار إىل الرحلة يف متوسطني))الشذية جملدين يف مطبوعةً صدرت ،واليت
منش وغري واضحة غري زالت فال األخرية رحالته .ورةوأما

فقد ـَيٍط مس بِن أمحِد بِن عمِر باحلَِبيِب وارتباطه الوالِد سيدي اتصال عن وأما
وثيقاً اتصاالً به الوالد سيدي واجلوهر،اتصل واملعىن احلس يف متيناً ارتباطاً به وارتبط

املشهور،واملضمون آلل بالغة مبحبة نفسه يف حيتفظ عمر احلبيب إن حيث،بل
املشهورتسلسلت عبدالرمحن بن علوي اجلد بشيخه عالقته من احملبة الذي،هذه

واتصالٌ ارتباطٌ به له ـ،كان ب املسماة رحلته يف ذلك الرحلة((ذكر يف الشذية النفحة
احلضرمية الديار صورته،))إىل ما املكال بلوغه عن احلديث عند :فقال

األوىل مجادى من خلت خلمس االثنني ليلة ـيف أيام مخسةَ ا وأقمت ـ
عبدالرمحن بن علوي احلبيب اللّه إىل الداعي العامل مل العا بالسيد خالهلا اجتمعت

حضرموت،املشهور من قادما ا حضر قد معهم،وكان ـث ـدي ـح ال أثناء ويف
لشيخنا الوالد سيدي ذكر جرى العلم طلبة من عدد وعنده مسجده بزاوية

اللّه عبد ـخ ـي ـش صاحبال باكثري حممد القوية((بن األشواق فأثىن،))رحلة
وأهلها زجنبار وعلى أهلها: وقال،عليهما لفراقي وبكى وفارقتها بالداً دخلت ما

زجنبار غري قبة،وأبكوين يف بعدن لقيته جمذوب من بإشارة كان للسواحل ودخويل



 
 )( 

العيدروس عبداللّه بن بكر أيب يل،احلبيب متردداإىل: قال فقلت ؟ سفرك ((: أين

بالد إىل اإلقدام عندي ترجح تقول: فقال،))وال ـة ـام ـع ال ـف كنت((: ش إذا
بالسواحل فعليك ـا،))واحل ـه ـي إل ـه ـوج ـت لل صدري ذلك عند ،فانشرح

يف امللقب السقاف أمحد بن عبدالرمحن العالمة بالسيد ممباسا يف اجتماعه وذكر
الشرقي اإلسالمإفريقية بشيخ عظيم: وقال،)١(ة حال يف فرأيته حاله عن يل كشف

 .

علوي احلبيب بأحفاد اتصاله عمر احلبيب ذكر املائتني بعد السابعة الصفحة ويف
املشهور،املشهور بكر أيب بن علي الوالد سيدي صورته،ومنهم ما :فقال

ا عبدالرمحن بن علوي احلبيب أحفاد دار إىل الفاحتوتوجهنا لنقرأ يفملشهور ة
روحه، إىل ديها و بوجدهليزها علم لدينا يكن مل يتلقوناو م فإذا هناك أحفاده ،ود

عبدالق وعليوهم وعلوي الدار،ادر يف حمضرة إىل بنا احلديثوصعدوا أثناء ويف ،
احلداد حممد بن علوي للحبيب بقصيدة أحدهم سمَّع :وأوهلا،معهم

ا اللّه وايليا خري يا عطيةطلبك بأكرب علينا جد

                                                                 
ا) ١( عمر بن أمحد بن عبدالرمحن عام،لسقافاإلمام ـن،بسيئون١٢٦٠ولد ع ـم العل ـى وتلق

الفنون من الكثري يف برع حىت الصومال علمائها،علماء عن وأخذ زجنبار إىل رحل عاد،مث مث
أفرج مث القرآن حبفظ فيها اللّه أكرمه سنوات عدة وسجن عليه القبض الدولة فألقت كينيا إىل

عام س،١٢٩٦عنه مدينة يف القضاء منصب سنة،يووتقلد ـاة١٣٢٠ويف القض رئيس أصبح
ممباسة مدينة سنة،يف وفاته حىت وظيفته يف ـورع،١٣٤٠وبقي وال ـوى التق يف مثاالً وكان

األبرار رمحة اللّه رمحه عصره، يف له نظري ال .وكرمياً



 
 )( 

جدهم مالبس من بكوفيٍة م ـ ـده أح ـي ـان أت متامها من،وبعد وكانت
البحر صاحل بن احلسن احلبيب عبداللّه،مالبس احلبيب مالبس من قبلَه وكانت

األوراد،احلداد من شيء يف وأجيزهم وإخوته ا ألبسه أن فأسعفتهم،فطلب
احلاضرينوأ،بطلبهم مع عدد،لبستهم بال السجود يف به يؤتى الذكر ذا م وأجز
علي((: معلوم يا علي يا اللّه يا اللّه كلها،يا األمور يف عاقبتنا من،أحسن وأجرنا

اآلخرة وعذاب الدنيا بذلككما،))خزي كذلك،أجازين به جدهمواإلتيان ،
املشهور عبدالرمحن بن علوي تلك،احلبيب يف الكوفية تلك ـي ـن ـس ـب أل بعدما

عام يف القلبوأفادين،١٣٢٩احملضرة تصفية على يعني مما ذلك ختمناأن مث ،
بالفاحتة . اجمللس

عام آخر اتصال مسيط بن أمحد بن عمر احلبيب بشيخه ـد ـوال ال لسيدي وكان
عينات١٣٨٢ يف به اتفاقه بِرف،خالل كنا أن اللّه قدر من يفوكان الوالد سيدي قة

العام من،ذلك واإلجازة واإللباس واإللقام واالرتباط االتصال شرف لنا فكان
العام ذلك يف مسيط بن أمحد بن عمر شعرية،احلبيب أبياتا الوالد سيدي فيه وكتب

بقوله : صدرها
عينات بلدة يف أُنشئت القصيدة بن،هذه عمر العالمة السيد قدوم مبناسبة قلتها

مسيط بن سنة،أمحد حمرم من التاسع األحد يوم االتصال،١٣٨٢وذلك حصل وقد
وباطناً واحلبيب،ظاهراً اهلدار، أمحد بن عبداللّه السيد العالمة الكرام بالسادة واتفقنا
علي بن وغريهم،أمحد أمحد بن شيخ :وعمه

هاشٍم آِل من املفضاِل على علىمنسالمي غُربيفحلسالمي ِةأرِض
تالطَمت العظيم البحر السَّيِّد ِبِهمَِّةهو أُخيَّ فاغْرف لَه علوم



 
 )( 

كُلهم القوم عمَِّت قد ِنيَِّةفدعوته حسِن يف الناِس مجيع فأعطى
لَه م ـ ـه ـَ ـرَّب قَ هلِل ِحكْوأَوصلَهم كُل حوت العظمى مِةبدعوِته

محمٍَّد باحلبيِب اقتداًء ِلدعوِةوذاك الشهاب ذاك له وجدٍّ
محفٍَل كُل يف اإلرشاد ِمريِةفديدنه غَِري ِمن األمساع خرق وقد

بنظرٍة ِإيل أُنظُر سيدي وحمنيتفيا نفسي ظُلِْم ِمن ِلتنِقذَين
وفقريكُم لَكُم حمسوب وشهوِةفإينَ حضيٍض ِمن فانِقذُوين أال

فَديت ـ يل جد عمر إنينأيا ـ خبطيئيتك اُألىل ركْب عن تأَخَّرت
باصِلِه الفرع والِْحِق ِبيديَّ ـِةوخذْ ـيَّ العِط يف مجِزلٌ كرٍمي فكُل
حقيقةً سقاكُم علَِويٌّ ـِةأَرةًشربلفهوجدِّي ـلَ ـه ون بعل وى
حبورهم والِكرام ِكرام رمحِةوأنتم ركِْب يف كان من شملُوا لقد

محِسن إنك اخلرياِت أبا سعادِةتفَضَّلْ وِبشٍر يمٍن يف ِزلْت وال
فيكم يباِرك أَنْ ريب وقَرابِةفنسألُ للنَّيب مِحبٍّ وكُل

حظ حسِن رأيتكُموِمن قد أنين بقْعِةي بأفضِل بل مكاٍن خبِري
حباهم الكراِم القوِم العصابِةلساداِتنا تلك ِنعم كرمي إله

شيِخنا بوبكِر األرِض وجوِد الواليِةهوِلفَخِر اهِل على قطب بل الغوثُ
كلهم األحبةَ اللّه جمع نخلقد فيه ٍم عظي صفْوِةبيوٍم بةُ

فتكَرَّموا بكم الشملُ جِمع العِطيَِّةوقد بذِْل عند عطائي وأَوفُوا
حاضراً كان ومن وأوالدي احملبِةوأهلي يف مخِلٍص مِحبٍّ وكَل

وساعٍة وقٍْت كل إهلي رمحِةوصل للخلِق املبعوِث املصطفى على



 
 )( 

د واألصحاِب اآلِل وسرمداًمع بكَثْرِةأْباً جِزيالً تسليماً وسلم

م يف اآلنفة قصيدته الوالد سيدي ـى ـق ـزوأل أمحدن بن شيخ ـنصب ـم ال ل
مسيط بن أمحد بن عمر احلبيب االستحسان،حبضور والدعاء،ونالت النظر ،وحصل

ـزو عجيبةٌن سكينةٌ احلاضرين على امل،لت حبصول فيها اجلمع ومشولهتفائل ،دد
باحلبيب الوالد سيدي عهد آخر هو اليوم ذلك عمر،وكان احلبيب ذهب حيث

مشهد إىل مشهد من قرية،يتنقل إىل مدينة الربكات،ومن حصول مواطن،بنية من
الزيارة،السادات تلك بعد حبضرموت املقام الوالد سيدي و ـن ـح ن نِطلْ مل و
ـ،املباركة ب عمر احلبيب سنةوتويف القمر ـزر رمحة)١(١٣٩٦ج اللّه رمحهم
.األبرار

العصر هذا يف الطريق شيوِخ فخر،أحد وال السوي املهيع أعالم من بقيةٌ،وعلَم
اللّه ذُِكر رؤوا إذا رجاٍل األفرا،من مومن ملشاهد األرواح تستأنس الذين د

وأذكارهم وأمسارهم وأخبارهم أحواهلم وشريف م،وحديثهم ومشاهدا وعلومهم
ودعائهم علَِوي،وشهودهم شريف تِرميي،سيد بن،حسيينٌّ أبوبكر هو ونسبه

                                                                 
جنازته) ١( تشييع يف الناس تزاحم الطرقات،وقد ـاز،وامتألت اِجلن يتناولون الناس كان ةحىت

ـوةً خط حاملوها ميشي أن دون بعيدٍة مسافٍة على املصلى حمل إىل بيته من كتٍف إىل كتٍف من
املشيعني .  لكثرة

ص) ٢( امللحق يف الصورة  . ١٠انظر



 
 )( 

ب حممد بن علي بن حممد بن علوي بن زين بن عبداللّه بن زين بن علوي بن نعبداللّه
احلبشي بكر أيب بن .علوي

تسمى كانت كما الداخل حبضرموت الكثريية الدولة أعمال من ثيب مبدينة ولد
سنة يف اجلهبذ،١٣٢٨سابقاً العالمة والده ورعاية نظر حتت ا وترعرع ونشأ

احلبشي زين بن علوي بن عبداللّه احلبيب من،الفَهامة وعدد والدته حنان وحتت
ا أسرته النورصاحلي حبار من عليهم اللّه أفاض الذين موفور،ملباركة وتلقى،حظاً

والده يد على وقراءةً خطاً والعربية العظيم القرآن يف الطلب .باكورة

القرآن يستظهر كان والده أن احلبشي بكر أيب بن عبداللّه السيد ولده يل رواه ومما
بثيب ـني ـؤدب ـم ال أحد عبيد،عند املعلم املعلم،عتيقويسمى قسوة ظهرت ملا مث

اخلاصة عنايته حتت والده وضعه للطالب معاجلته . وشدة

عصره أشياخ من عدد عن والتصوف والعلم املعرفة فنون أبوبكر احلبيب أخذ كما
حضرموت م تزدهر كانت وامللكوت،الذين امللك عاملي م أجل،وتباهي ومن

ع هلم كان الذين السادة الرعايةأولئك اهلداية،ليه أسباب الوصول،ومنحوه وسبيل
الوالية مراتب وشقيقاه،إىل أخواه والفطنة واألدب العلم ومنحوه فتقوه والذين

وعلوي حسني باألنوار،األفخران وحشياها والقرحية الذهن رتق فَتقا اللذان ومها
مسترحي النفس ا أضحت اليت الصحيحة والعلوم به،ةوالربكات حدا ما إىل وحدواه

وأبناءهم م أحبا العلويون م،سادتنا شرا صايف من فسيح،فغذوه من وأدخلوه
م م،با ورضا شهدهم حايل من انتقش،وأذاقوه ما الفؤاد سويداء يف انتقش ،حىت

وانتعش املالحظ الصدر يف اإلميان نوراً،وربا األجالء الشيوخ مبصاحبة اللّه وزاده
نور الشاطري،على عمر بن عبداللّه اللّه إىل الداعي احلبيب املثال سبيل على ،ومنهم



 
 )( 

العيدروس شيخ بن عبدالباري العيدروس،واحلبيب عيدروس بن عبداللّه ،واحلبيب
عيديد حسن بن حممد واحلبيب،واحلبيب

ـة ـض ـري ال ـب ـاح ـص ب الشهري العيدروس عبداللّه بن أبوبكرواحلبيب،حممد
السَِّري حممد ـل،بن ع ـب ـي ـب ـح الدينوال شهاب بن اللّه عبد ـن ب ،)١(ـوي

العيدروس أمحد بن جعفر ـحبيب احلبشي،وال علي بن حممد واحلبيب،واحلبيب
احملضار أمحد بن مسيط،مصطفى بن أمحد بن عمر بن،واحلبيب أمحد واحلبيب

اهلدار إبراهيم،حمسن بن حسن عبدالرمحن،بلفقيهواحلبيب بن علي واحلبيب
السقاف،املشهور عبدالرمحن بن أمحد وشيوخ،واحلبيب العصر أجالء من وغريهم
. املصر

الدؤوب نشاطه عطاس احلبيب باكورة من الطلب مبرحلة املعاصرون ذكر حيث
و حل أينما والتلقي الترقي يف امللحة ـزورغبته خالل،لن املثابة هذه على فكان

ثيب مبدينة أهله مع مدينة،إقامته إىل أخويه أحد مع أو منفرداً قدميه على سائراً يأيت
للقوم العذب املشروب صايف يف الراغبني ومزامحة العلم لطلب احلال،ترمي وكذلك

بترمي إقامته حلقات،بعد على مثابرا ذاته للغرض املعروف ترمي رباط يف مكث حيث
وص وحنو فقه من يفالعلم الرائجة العلوم من وغريها وفرائض وتفسري وحديث رف

العصر بني،ذلك ما وإحياء الليل كقيام النافلة العبادات من وافر قسط له كان كما
.)٢(العشائني

                                                                 
كثرياً) ١( حيبه الدين شهاب بن علوي احلبيب ويقربه،كان ـر،    ،ويدنيه الس ـآبيب ش فيه وينظر

اخلالفة أوصى،وأنوار إنه احلبشيحىت عطاس احلبيب إال قربه يف يلحده أال موته وقد،عند
و بذلك ـزأوىف وحلدهن القرب إىل .ل

ـني) ٢( األواب ـالة ص عن ينفك ال كان عطاس احلبيب أن الطلب مرحلة يف أقرانه بعض يل ذكر
عمره باكورة يف ترمي مساجد أحد يف والعشاء املغرب بني ركعة عشرين من زال،كاملةً وال



 
 )( 

للمعاين وتدبراً وتأمالً ومدارسةً حفظاً القرآن وقراءة اإلشراق إىل الفجر بعد وما
يقول،واآليات أن للقائل كان: وحيق احلبيب هذا حياة باكورة يف الوقت عامة إن

والربكة بالنور مغموراً وانتقاله،معموراً زواجه بعد املتنامي املرتب احلال هذا وظل
املبارك الوادي ذلك يف واعتزاله ا وإقامته عيديد اهلامة،إىل أحباثه على مكباً

القيمة مصحح،ومطالعاته الصاحل سلفه تراث عن وجامعاًومنقباً مسجد،اً له وكان
م جبوار ـزصغري ومصلىن معتكَفاً اختذه عيديد وادي يف .له

كمثل ورتبها خدمها اليت الكتب هذه من بعدد عصره أهل على أفاض وقد
العطاس(( حسن بن أمحد ـب ـي ـب ـح ال كالم من الناس ))تذكري

)١(
((وكتاب،

ع احلبيب كالم من األبدية السعادة احلبشيكنوز حممد بن تيسري((وكتاب،))لي
عمرو أيب قراءة يف وكتاب))األمر املصطفى((، ألوالد املصطفى ))التذكري

)٢( . 

هذا كأمثال والزهاد العباد صدور لتكأل املبارك الوادي على األيام دائرة ودارت
والت لألمن طلباً البالد خارج إىل الرحلة يف رغبةً املبارك واهلدىاحلبيب للعبادة فرغ

                                                                                                                                                    

ـامحا أق ـا أينم واألوراد ـار األذك على واحملافظة تيسر ما على منها املواظبة على كذلك له
وعافيٍة،وارحتل خٍري يف به اللّه .أمتع

ـه) ١( ومباحثات ـة العلمي ومكاتباته العطاس حسن بن أمحد اإلمام فتاوى الكتاب هذا يف مجع وقد
أبو على ورتبه يقيم حيث مبكة عصره علماء مع الفقهالفقهية ـاً،اب نافع كتاباً ـاً،فكان خصوص

والعمل العلم وميزاين والتقليد االجتهاد منهج احتوت اليت طبع،مقدمته ـن،وقد م ـر خمتص وهو
املخطوط األغالس((أصله العلوم))تنوير شىت يف الفوائد بأصناف ملئ الذي جملدين يف . لبافضل

الكتب) ٢( تلك طبعت املصنف،وقد حياة يف اللّهبعضها رمحه وفاته بعد . وبعضها



 
 )( 

ممن املسلمني جهالء صدور يف احتشدت اليت والكراهية والبغض احلسد عن بعيداً
التغيري مرحلة خالل البالد أمر يف،تولوا احلجاز أرض إىل مث عدن إىل ترمي من فسافر

ـزو،١٣٩١عام املنورةن املدينة إىل منها يتنقل دائمةً إقامةً ا وأقام املكرمة مبكة ل
له صفا إذا مبارك نوراين جممع يف يشارك أو خري دعوة ليشهد احملروسة جدة إىل أو

املشاركة له وحسنت ـة،احلال ـس ـال ـج مل والتجنب العزلة كثري فحبيبنا وإال
هلم الربوز أو م،اخللق عالقا ومن منهم النفور يقول،كثري مسعته ما: وقد اخللق

وأدبروا إال ظهراً شعراًبل،ركبوا أو نثراً املدح يكره مظاهر،رأيته من كثريا ويكره
من األوىل الزمرة تقليد يف راغباً ملبٍس أو مشرٍب أو مأكٍل من ورفاهيته ـر ـص ـع ال

تعاىل اللّه رمحهم الصاحل .السلف

األوىل التربية عهد منذ احلبيب ذا تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي عالقة نشأت وقد
كانا ومراٍتحيث مراٍت الغنا سفوح يف وحفاظ،يلتقيان العلم طلبة جيتمع حيث

سيدي كرب أن بعد بينهما ووثوقا تناميا ازدادت الروابط هذه ولكن ؛ تعاىل اللّه كتاب
البالد من غريه ويف املبارك الوادي جنبات يف تعاىل اللّه إىل داعياً وظهر وكان،الوالد

عدن مدينة يف لقاءات يف،هلما عطاس احلبيب وصفها اليت اجلميلة األيام تلك منها
عام الوالد لسيدي بعثها ورسالة اهلجرة١٣٦٤قصيدة تتميما،من متاما نثبتها

أحور،للفائدة إىل عدن من أرسلها  :وقد
البشر ربِّ اللّه ِمن املُشتهرسالم العِلي أخانا يخصُّ
يشته الذي اإلله شريحباه كُل ِمن حمفوظَ زالَ وال
أَحور يف كان من سقَريعلم ِمن سكّانها وينِقذُ

العباد دعاِء يف وقته وبرمضى ببحٍر الرَّشاِد ِلسبِل



 
 )( 

من بالكُرِه يجاِلس ـروأمسى ـقَ ـب بال فعِله يف يشبَّه
به ِمما يميِّز ال والدُّررِمومن النَّوى بني اجلهل ن

الدُّىن داِر وصِف ِمن ؟وذلك املستقر ا يطيب فكيف
مضى ما على آٍه و ومرفآٍه عيٍش صفِو من فات وما

ـ ين بالوقت أفرح كنت احلُجرفقد لتلك أروح كي ـقضي
الكرام بداِر الطعاِم اِخلبسوِق ِنعم شقاع اِل يرمن
ببنقَلٍَة ـاً ـي ـِل ع ضجروألقى من مسَّين ما يزحِزح
الِغنا فيها طاب ليلٍة السَّمرفكم بذاك الفؤاد وطاب

إذا شهيٍّ حديٍث من الكَدروكم زال الكرِب يف ذكرناه
صفا مليٍح شراٍب من الغرروكم الليايل تلك شربناه

إ خرجنا قد العيدروسوكم البكَرىل بتلك اهلُوينا نمشِّي
وسطنا يف كان مرٍة كالعوِروكم أيدينا ويمِسك
بيننا عال قد ضِحٍك سفَروكم يف أننا به نِسينا
لإلسبتال جئت مرٍة ِعبروكم كم أهِله يف وشاهدت
ربنا من عنايات ذا،رعتناوتلك يف شك اخلربوال

نشكره مث الظفَروحنمده نلقى والشكِر فباحلمِد
ـه ـلُ ـ ـؤم ون ـه ـُ ـأَل ـس عبرون قد الذي علينا يعيد

ترمي بالِد يف السِّيربأوطاِننا احلساِن اجلدوِد مقرِّ
ونور سروٍر يف الوطَرويكرمنا بكل وأخرى بدنيا



 
 )( 

يف القصورنعاِنق باحلَورشاخماِت زيِّنت قد مليحاِت
الرسولْ نسِل أبكاِر الصورشريفاِت تلك وأحسِن بأمجلْ

هلا وخلْق خلْق القمرتكاملَ الضياَء استعار ومنها
الفؤاد يستريح أقبلت الشَّعرإذا حىت اجلسم وينبسطُ
ربنا على سهلٌ ـبروجيزيوذلك ص قد الذي ذا

حبور يف ودم سروٍر يف احلُفَرودم يف كذا غَِريباً ودوداً
يدي حرَّرته ما الِفكَرودونك مليح أنتجته وما

الكثري بالدعاِء يل اهلَذَروأوصيك كثري فإين وعفواً
ـ حي سرورك إال القصد الكتابوما هذا تقرأَ األغرـن
املصطفى على إهلي السُّوروصلى آِي تعداد وسلم

 
إليك باالشتياق مآلن قلب من األبيات هذه الويف األخ أيها إليك ،صدَّرت

لديك توافق أن فيها،وعسى ما على قبوهلا مهديها،واألمل قدر على وقد،واهلدايا
جازا إىل السفر على اليوم هذا قبل ساعيةعزمت يف يف،ن القدرة أن أدري كنت وما

ماشية بعدن األخ،تأخرينا من يل كتاب وصول ذلك يف والسبب
الشاطري حممد األخ مبعية ثيب من إليها وصوله بعد املكال من احلبشي عبداللّه بن مل سا

الشحر إىل موتر املكال،يف إىل قبل،مث يب االتفاق حيب بأنه يل كتب وصوله وحال
أمكنم إن عدن،سريي إىل الدخول خمرج على هو جيبويت،إذ إىل يطلب،مث ألنه

مدرستها يف أستاذا يكون أن باملكال احملضار حممد بن حسني األخ بواسطة أهلها ،من
انتظاره يف بأننا عليه جوَّبنا للحرمني،وحاالً املشي يكون اللّه شاء إن وصوله ،وبعد



 
 )( 

العني تقر زينب،وهناك الدارين،كل بسعادة لكم كتاب،وندعو لكم تقدم وقد
مهدي حممد احملبِّ خطوِط ِبطَيِّ وصوله،مبسوط بعدم لطيٍف تعريٍف يف ،وذكرت

كثري وصول،فأسفت فيه ذكرمت له منكم كتاب بوصول حممد احملب بشرين مث
ذلك،كتايب على به،فاحلمدهلل فرحكم قب،فأرجو عليه سفريوجوابكم مل،ل و

أقول ولكين ؛ كالعادة الطعام سوق إىل أتردد :أزل
كخياِمِهم ا فإ اخليام نساِئهاأما غري احليِّ نساَء وأرى

أيضا :وأقول
الصفا إىل احلجوِن بني يكُن مل سامركأنْ مبكةَ يسمر مل و أنيس

حال كل على هلل احمل،فاحلمد قضايا من احلال كل،الدوام على حممود والصرب
ترمي،حال إىل اخلروج على عزم لك بأن لك،ومسعنا تلك،فهنيئا اللّه بلغنا

العني به تقر ما مجيع ونيل الكونني سيد وزيارة النسكني أداء بعد الشريفة ،األماكن
الدارين سعادة .من

بعدن الوقوف بنا طال واحلزن،وقد الضيق غاية بالعموقد،وبنا علينا اللّه من
م نتسلى حامد العم مع احملضار باهادون علينا،طه اللّه فضل من الدعاء،وذلك

كلها األمور بصاحل عليكم،الدعاء باجنوب األيام هذه يف كتابكم وصلنا وإذا،وإن
سطرين ولو لكم كتبنا بيوم ولو مسرينا قبل الكتاب عليك،أمكن ختام والسالم

حاض وتالمذتكوعلى أحبابك من حضرتك وأصحايب،،ري أحبايب ومن مين وهذا
العاقل، وعبداللّه مل وسا وبوبكر وعوض وعلي مهدي وحممد باهادون عبداللّه سيما ال

منكم الدعاء ويطلبون بعافية خريا،والكل عنا اللّه جزاهم إليكم الكل .ونشكر

األول ربيع سلخ ١٣٦٤وحرر



 
 )( 

إىل الفقري أخيك اللّهمن
احلبشي زين بن علي بن عبداللّه بن العطاس بكر أيب

األربعاء يوم عشية آخر
عام ـز١٣٦٧ويف سيدين على ضيفا احلبشي عبداللّه بن أبوبكر احلبيب ل

أحور مبدينة استقباله،الوالد حسن يف بدا كبري شغف وشيخه بصاحبه لسيدي وكان
مجا فرحا به وفرحه إىل،له وصوله الذيوصادف اجلديد املبىن من الفراغ أحور

البالد خارج من القادمني العلم ولطلبة له سكنا الوالد سيدي احلبيب،ابتناه فكتب
األجبدية حبساب املؤسس للبيت لطيفا تارخيا اجلميلة،عطاس األبيات هذه :وكانت

والنوِر الصَّفا ـت ـي ـوِرِب ـب واحلُ ـِس ـْ واُألن
السَّع ومأمثْوى للصُّدوِراداِت الشَّرِح وى

ـ ومع ِحساً الدُّوِرِبلُطِْفِه كُل فاق ـىن
على أَساسه الغفُوِركان ِمن تقْوى
أيب نجلُ املَشكُوِرعاِمره الفَىت بكِْر
العلَما مقَرَّ البدوِردام السَّادِة ِء
السُّ جِميِع ـوِمن مح العصوِروِء مدى ـفُوظاً

ـ ال يف اللّه عني والبكُوِرترعاه آصاِل
ـتمبارك((: تاِرخيُه ـي ))املَشهوِرعِليب

                      ١٣٦٧= ٥٨٢     ١١٠    ٤١٢                  ٢٦٣

كانت قليلة أياما بأحور العالمة احلبيب وأحالهاوقضى األيام أصفى وأمتها،من
ومعىن،وأجالها صورة احتدا حىت املتحابني األخوين نفس فيها واحتسيا،تداخلت



 
 )( 

األهىن بالكأس املودة ـالس،كأس ـج م من عطر جملس كل إىل يترافقان فكانا
اللّه إىل والدعوة البهية،العلم الطلعة ذي بشيخه الناس الوالد سيدي ،ويعرِّف

النورانية القلوب،والسمة إىل النور إليه،فيسبقه احلائرة،فتنجذب النفوس وترتاح
قوله،لديه شريف من البالد أهل ـع ـم س ـد ترك،وق ما فعله لطيف من ورأوا

املدى على ذكره،األثر فيهم قدره،فدام أمره،وعال بينهم .واشتهر

لدى حصل البالد عن رحلته وقت أزف االنقباضوملا بعض الوالد سيدي
ومقامه مكثه يطيل أن إليه وتوسل سنوح،واحلزن، عند باجمليء وأوعد اعتذر أنه إال

أخرى مرة معناه،الفرصة فيما له وأحرى: وقال وأعم أمت لقاؤنا الغنا مدينة يف ،إمنا
البضائع سيارات من سيارة على عدن إىل واملراسالت،وسافر احلني ذلك ومنذ
املودة حبل توصل بينهما ونثرا شعرا املستعدة،واملساجالت الكوامن وقد،وتقوي

ولكنه ؛ األوراق بني واأليام الليايل حفظته ما واملساجالت املراسالت هذه من كان
قليال شيئا يعد وفات الزمن عليه عفى ما إىل ـزو،باملقارنة هذهن كمثل يسريا، را

سيدي كتبها اليت خاللاألبيات ترمي ملدينة زياراته إحدى يف امليمون لشيخه الوالد
فيها،)١(١٣٨٤عام :يقول

زكياً سالماً ذكياًأهدي حبيٍب )٢(إىل

فخراً حبِشيِّ نِسياعطاِس نِسينا قد من
؟ ِقدما العهد حِفياأَتذْكُر عهداً كان قد
حبيباً يا عدنْ أَحوويف خياكذاك ر
تباٍه قصدي كَياوليس القلِب يف صار بل

                                                                 
يف) ١( األبيات هذه عام١٣كُتبت من األول .١٣٨٤ربيع
األصل) ٢( يف ـ،هكذا ل وصفةٌ نعت .))زِكيا((وهو



 
 )( 

خليلي يا هجِركُم فَِرياِمن ذو كأنين
ـي ـبِّ ِط ذاك حيافوصلُكُم قلبك كان إن

تحِيي منك خِليافرمحةٌ صبٍّ فؤاد
ِلبع وفتوراً جفوةً أبدت بينهما األيام طولَ أن املنظومة أبيات من املسافاتويظهر ِد

العوارض وال احلدود تعرقلها ال الروحية املسافات ولكن ؛ قوة،الظاهرة فكانت
للتذكار القلب لطيفة،تدفع بأبيات وندميه وخليله أخيه على عطاس احلبيب فرد

بالعتاب املمزوج املرح روح :حتمل
أُخيا السالم اَألريِحياأهدي السيد
اللوذَ ـب ـيِّ اَألملعياِعياالط املاِجد
الربايا يف عِليامشهورنا تسمى قد من
أبوه فخراً العلَوياوكان وجدُّه
عيٍش بأطيِب السويادام السبيلَ يقْفُو
أَكِْرم اخلِري تهياببلدِة رياضاً هلا
اَألِجالّ ـالساكنيها ـي ـِب النَّ العارفني

لَماكلم الطرِف ـاحِة ـي وح إلينا أتى
ـه ـرت أَسكَ ـةٌ ـب ـي احلُِميازِب شرِب قبِل من

؟ التالقي يكونُ ؟مىت نِجيا تكونُ مىت
عجيباً شعراً حِرياوصاغ لُطٍْف بكل
عهوداً فيه ونِديايذْكُر لنا مضت
يف وكذا عدٍن صفْواًيف جِلياأحور
مين أَحمد حياوالعود يبعثُ ومنه
يزهو فهو داِرنا املُحيايف زيِن بوصِف



 
 )( 

هو إن مشهور دار اجملياأو فيها أحبَّ
عندي ِسياِن رِضياوالكل شهماً زلت ال
فوايف جوابك ؟هذا نِسيا تراه فمن
مِحب ينسى ؟اًوكيف ـا ـي كَ و النائباِت يف

وجهريٌّ سريٌّ لقاٌء الشعري العطاء هذا حلق مع،وقد الوالد سيدي فيه تبادل
لترمي زيارته خالل العام ذلك من املباركة الفترة تلك خالل الدعوات وشيخه .أخيه

احلبيبني بني والباطنة الظاهرة الزيارات هذه ألواناً،وتكررت منها شهدنا وقد
اللّه رمحه الوالد سيدي مع السنني بعض يف حضرموت زيارة مشاركتنا خالل حممودةً

وحسن،تعاىل وإلباسه وإجازته ودعائه عليه والقراءة مبعرفته خالهلا علينا اللّه ومنَّ
.توجيهه

عام األخرية١٣٩٢ويف زيارته ترمي مدينة الوالد سيدي زار اهلجرة وكان،من
أ األخ املشهوريرافقه علي بن جمرى،محد ولكن ؛ ترمي برباط إبقاءه ينوي كان حيث

أساسه من األمر غَيَّر العام ذلك خالل املفاجئة اخلطِر،األحداث ظواهر بدت حيث
والعلماء الدعاة ببعض أرض،املُحِدِق مودعاً وولده نفسه الوالد سيدي فأخذ

رجعة غري إىل غمر،الربكات يف ينس مل االو ـزة صاحبهن على مير أن واالرتباك عاج
اللّه ذات يف وحبيبه احلبيب،وشيخه فوجد عيديد وادي إىل الوالد سيدي عرب حيث
الصغري مسجده يف اإلخالص،معتكفا وداع بأنه أمحد األخ يصفه حارا وداعا فودعه

الصادقة ت،واملودة والعيون البعض لبعضهما ويدعوان يتعانقان كانا ذرفحيث
أخرى،الدموع مرة االجتماع أسباب يهيئ أن اللّه تسأل .والقلوب



 
 )( 

افتراق بعد أخرى مرة بينهما جتمع أن العظيمة اإلهلية األقدار حيث،وشاءت
عام يف اجلنوب أرض عطاس احلبيب شهور١٣٩٢غادر بعدة الوالد سيدي ،الحقا

و لقاءات الطاهرة املقدسة األرض ربوع يف هلما وعظيمةوكان هامة : منها،اتصاالت
احملروسة جدة يف حصل املكرمة،ما مكة يف بعض،ومنها حلضور اللّه وفقين وقد

مذكريت على فوائدها من شيئا سجلت .منها

عام خالل عجيبة نورانية جلسة ـزمب١٤٠١فمنها جدةن يف ختنه فيها،ل تبادال
األسالف األشراف،حكايات األولياء علوي،وأخبار اجلد أخبار من لنا وذكر

النفس ويسر الفؤاد يثلج ما بكر أيب قصة،واجلد يسمعين أن الوالد سيدي منه وطلب
مولود دوف أبابكر اجلد العيدروس عيدروس بن عبداللّه احلبيب ا بشر اليت البشارة

عليا فيه،يسميه له سيبارك اللّه إياها،وأن لد،فأمسعين كانت لو آلةوودت ي
بصوته ألثبتها كالم،التسجيل من بشيء أشدو أن الوالد سيدي مين طلب كما

احلداد،األسالف طاهر بن حممد بن علوي احلبيب قصيدة له : فأنشدت
وايل خري يا اطلبك اللّه عطيةيا بأكرب علينا جد

قوله بإبدال منها الفراغ بعد احلبيب سا((: فأشار فالقلب العود : بقوله))يلاضرب
سايل(( فالقلب بالصوت معناه،))شل ما الشاعر،: وقال قصد يفهمون ما الناس إن

الظاهر على الفاحتة،وحكمهم ورتب وألبسنا احلبيب أجازنا .مث

عام١٩ويف األول األول١٤٠٢ربيع املكان ذات يف أيضا سيدي،زرناه وكان
إ بلغ حيث اليوم ذلك متأثرا احلبيبالوالد إقامة مكان عالمات،ىل عليه بدت وقد



 
 )( 

معناه،اإلرهاق ما قال التكليف على عطاس احلبيب المه على: وملا حىت باجني
لزيارتكم احلديث،عيوننا شيق من قبل من أمسعه مل ما ذلك يف بينهما ولطف،ومت

أخبارهم وشريف م وحكايا األسالف عن م،املذاكرة ومقاما بلغوأحواهلم وما
حتصل اليت واألحوال باملكاشفات التصديق وعدم اإلنكار من الزمان أهل إليه

.للصاحلني

واإلجازة اإللقام احلبيب من الوالد طلب كل،مث يف عامة إجازة وأجازنا ذلك فتم
متصال وأسالفه أهله ذلك يف أجازه كما الطاعات أعمال من األسالف عن ورد ما

اللّ صلى النيب وسلمإىل وآله عليه بن،ه علي احلبيب قصيدة حضرته يف أُنشدت مث
احلبشي العِليَّةْ((: حممد الصفاِت ذا يا إين لطيف،))ربِّ كالم بينهما جرى وبعدها

والنثرية الشعرية الكتابة عند علي احلبيب يتغشى الذي الوارد اللّه،عن أفاض وما
ومتان وعمقها العبارة سالسة من والعباراتعليه اجلملة تركيب .ة

يوم عام٢٥ويف من الثاين م١٤٠٢مجاد إىل احلبيب ـزجاء سيدين لزيارة لنا
الصالة مزاولة ومن احلركة من منعته اليسرى رجله يف مل أ من يشكو كان إذ الوالد

املسجد يف يف،بالناس الوالد سيدي من له محلت أن إلينا احلبيب جميء سبق وقد
ذلك منصباح مينعه مل أ من جيده ما فيها يصف شعرية وقصيدة خطية رسالة اليوم
إليه األبيات،احلضور هي :وهذه

ينتِسب للحبشي املفضاِل السيِد واَألدبإىل العلِم ذي بالعطاِس يلَقب
مكَرَّراً حبييب يا عليكم الرُّكَبسالم مع كذاك أيديكم وتقبيلُ

علي ِمراسالم بال حِييتم ما الرُّتبكم إىل ارتقيتم ما عليكم سالم



 
 )( 

جلُدٍَّة أَتيتم ما عليكم أَربسالم منكم ويل فيكم ولَع ويل
م ـ ـ ـأَل ـت م سيدي يا العصبولكنَّين على حلت األوجاع بركبيت
دعاَءكم وأرجو عذْراً سيدي أولولذا واحلَسبفأنتم والفضِل املعروف
ـمةٌ أَلي منكم اُألذْنَ بأن ـبمسعت عطَ او سقٍْم ِمن اخللِق إله شفاكُم

وتبرُّكاً لنا ذخراً يوأبقاكم ـزبرؤيِتكم كَربن من حل ما اح
نرى عندما لنا أسالفاً بالقُربونذكر تقَرَّب من يا محياكم

أخوكُموال احلُسني ذاك العجبسيَّما بنا تِثري احلسىن تالوته
مرتِّالً الرباِط ذاك يف كان الرُّتبوقد صاحِب الشاطري احلبيِب وعند

الوالد سيدي زيارة إىل احلبيب بادر املذكور اليوم من املبارك املساء ذلك ويف
املغ صالة بعد لطيفة جلسة معه يعتاد،ربوجلس الذي احلديث درس خالهلا حضر

العشائني بني إقامته الوالد مل،سيدي سا بن عبدالرمحن بن صاحل السيد اجللسة وحضر
قراءة يف الوالد سيدي ملشاركة ليلة كل احلضور على يواظب كان الذي البيض

واأل،احلديث الترمجة كاتب والفقري بكري عبيد بن غيثان احملب أيضا خوحضرها
املشهور علي بن احلديث،حمضار إىل واالستماع ـديث ـح ال ـراف أط تبادل وبعد

قول يف خاصة إجازة احلاضرين مجيع عطاس احلبيب فزد،((: أجاز أنعمت كما اللّهم
اآلخرة عيش إال عيش الطيب))وال شم الدعاء: وقال،عند هذا على واظب من إن

ذ من تقدم ما له غفر الطيب شم تأخرعند وما كتاب،نبه يف احلاضرين أجاز كما
املسمى احلبشي عبداللّه احلبيب ألوالد أهلهم((الوصية بآثار احلبشية الذرية تعريف

الفاحتة،))املرضية رتبت اجللسة ختام احلبيب،ويف إعادة الوالد سيدي مين وطلب
م ـزإىل فأعدتهن ختنه امل،ل االستغفار عن الطريق يف بهوسألين يوصي الذي شهور



 
 )( 

ـ ـ ال((السلف الذي القيوم احليُّ الرحيم الرمحن هو إال إله ال الذي اللّه أستغفر
يل اغِفر ربِّ إليه وأتوب ـ))ميوت مواظبيتـ بعدم فأخربته ؟ عليه مواظبا كنت إن

معي،عليه كانت مسبحة يف املطلوب العدد يستغفر وأ،فأخذ فيه أجازين وصاينمث
مرةً وعشرين سبعاً ومساًء صباحاً عليه املسمى،باملواظبة كتابه يف وردها وذَكَر

املصطفى(( ألوالد املصطفى وال،))التذكري بيته يف ير مل املطلوب بالعدد قرأها من وأن
يكره ما فيه هو الذي البلد يف وال مدينته يف وال داره يف وال أهله .يف

ديو يف وجدته باحلبيبومما عالقته شأن يف تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي ان
احلج من عطاس احلبيب بعودة نئة كتبها شعرية قصيدة عليها،املذكور يثبت مل و

كتابتها :عام
حبيِبنا ـ املالِذ ذاك ـ سيدي شيوِخناإىل جنِل العطاِس بكٍر أيب

بعيدٍة بالٍد من عليك الغراِءسالم البلدِة جدوِدناإىل أرِض
سيدي أَطْلُب الفيحاِء إىل حالَناوصلت اللّه يصلح كي الدعا نريد

لكعبٍة الشريِف باحلجِّ وقوِفنانهنِّيك بيوِم العظمى وبالوقفِة
الذي للبلِد امليموِن حبيِبناوبالسفِر طَه الرُّسِل خِري قرب حوت

لروضٍة بالدخوِل وأكرم شفيِعنافأنعم الرسوِل عند وقْفَِتكُم و
حبضرٍة الدموع تلك ذُِرفَت والدُّنالقد الدِّيِن يف اللّه حبيب وزرتم
مرسٍل خِري على وسلمتم واملُناوقَفْتم الفضِل سيد عليكم فردَّ
سيدي املُؤمَّلُ هذا لكم إمهنيئاً للرسوِل ضيفاً كان اِمناِلمن

أخرب عليكم ملٌ((سألنا سا ترمينا))البار يمٍن يوِم يف بسفرِتكم



 
 )( 

ٍم قائ خري يا امليموِن الطائِر لكتاِبناعلى تالياً وفجٍر بلَيٍل
وسعادٍة رضاً يف ترمياً شيوِخناوصلْتم أصلُ ذاك فقيهاً وزرتم

بسقيفٍة حمضارنا وذُخرناومنوسقّافَنا الثخِني الصفِّ يف هو
غريهم واألئمةَ العيدروس مشلَناهو اللّه يجمع ترٍمي يف م
سادٍة مرابِع يف وصلْتم بأرِضناوأيضاً تزهو الغيد فيها بِعيديد

بزورٍة سِعدنا كم رباها ـا ـي حبيِبنافح اإلماِم ذاك لسيِدنا

األراضيومن يف إقامتهما خالل الوالد لسيدي عطاس احلبيب كتبه ما لطيف
الوالد سيدي شعر عن رأيه فيها بيَّن اليت األبيات هذه الصالح،املقدسة مسة عليه وأن

تسلية،والتقوى املنورة املدينة يف الوالد سيدي كتبها قصيدة على جوابا كتبها وقد
أيب بن عبداللّه املبارك الشريفةلولده الروضة يف به التقى عندما احلبيب،بكر فقال

:عطاس
املَشهوِر عِلي وشعوِرشعر رِويٍَّة بغِري يأيت

غالباً وزٍن بغِري تراه كاجملروِرفلذا املرفوع بِه وترى
هكذا يأيت النوِر أهِل تقريِروكالم وال تقديٍر غِري من

مب عبِداإللِه على واملنثوِردحٍةأثىن العذِب النظاِم بني
نبويٍة بروضٍة رآه مذكوِرلَما مرسٍل أشرِف جبواِر

زمرٍة يف إِهلِه كالم للتطهِرييتلُو األقدار ساقَتهم
ما خبِري اجلواد مواله التنويِرفجزاه ِمن به اهلداةَ جيزي
ا يرضى له آماٍل واوبلوِغ والتيسِريمواله إلسعاِد

ومن فٍنت من يشكوه ما تكديِروزواِل من القلِب يف وما حمٍن



 
 )( 

من ورفِْع البالِد أحواِل التغيِريوصالِح غايةَ غَيروها قد
ا كانت ما حنو املياه بشِريجتري خري يرضاه وما جتري
ما اللّه عليه صلّى ِلعاملصطفى املُىن املشهوِرحصلَ ِليٍّ

ذه عطاس احلبيب سيدي بن عبداللّه اللّه يف أخي ـين ـف ـع أس ـد ـق ول
الوالد لسيدي والده كتبها اليت كتبها. األبيات أخرى لقصيدٍة بصورٍة أحتفين كما

بأحور مقيماً زال ال ـ الوالد أي ـ ذاك إذ وهو عطاس للحبيب الوالد ،سيدي
للحب ترمجتنا آخر يف عطاسفوضعتها واحملبة،يب املودة لصدق اإليضاح غاية وفيها

تعاىل اللّه ذات يف جتمعهما كانت بقوله،اليت الوالد سيدي صدرها : وقد
اجلليل للسيد أهديها البصل ميزاِن على ملفقةٌ أبيات النبيل،هذه عطاس،الشاعر

: حبشي
معنبر منه اِملسك يفُوح بوسالم فَطانِةِلعطّاِسنا ذو بكِْرنا

أَحوٍر أرِض من اللِّه سالم بلْدِةعليِه أَعظَِم الغناِء البلدة إىل
انتمى مِن يا لَكُم مشتاٍق اِخلل قَريِةِمن ساكِن املَشهوِر احلبِشي إىل

انَّها)١(بِثبٍي سوى فيها العيب مخلُوطٌفليس التِّبلُ بلَِبينِةهلا )٢(هلا

ِلِخلِه ينِسى املفضالُ ببصريِةوسيدنا يهتدي ال ويتركُه
حلظةً اِخلل يذكر ال الكتابِةويهجره يف له سطراً بتخطيطه
ببكْرٍة خرجنا كنا إذ شيبِة؟أتذكر مثلُ وسطكم العيدروِس ِمن

                                                                 
تقريباً) ١( ميٍل نصف ترمي عن تبعد صغريةٌ قريةٌ عطاس،ِثِبي احلبيب مسكن . وهي
حصاده) ٢( بعد البر من خيرج ما ـه،التبل من ـنع يص الذي الطني خللط حضرموت يف وتستعمل

املباسطة،الْلَِبن عند ثيب أهل على يطلق الذي اللقب أيضا . وهو



 
 )( 

شيِخنا شقّاِع عند يوماً بضحكَِةأَتذكر السرور فيها ؟) ١(مبحضرٍة

لسيٍد وقلت بييت يف ؟أتذكر الكثريِة للقروِش تحوش فِكبد
يومئذْ مبكةَ كُنا إذ ؟أتذكر بضمَِّة العتيِق للبيِت نقَبِّلُ

معرباً مسيٍط ِبن مع لكم الساللِةكتبت نعم لإلخوان الشوق عن
عطاسه رأِسهم ذخرناعلى هو هالِةم وسطَ القمر كان استعرضوا إذا

على إعراضه غري منه كان شهرِةفما مبستوِر يدعى له عِبيٍد
عدٍة بأبياِت يوماً قلتم بغنَِّةوقد نظماً قلت داٍن صوِت على

غربٍة أرِض يف العيش بأن بشدِةذكرتم حديٍد قيد بل السجن هو
فار ِلمِحبِّكُمأال سيدي يا كَيَِّةمحن بأعظِم يكوى له فقلب

وال للغناِء الشوق ـزهو رىبن يف بتربِةِل الوفاِة حىت تكُن ترٍمي
ِصنِوكُم حقِّ يف واحلزنُ األسى ِبِصبيِةوليس ألمٍر خيشى ولكنه

موِته يوم خنفٍَر يف بأرِضفسيِّدنا يبكي صبيٍة البداوِةعلى
غارةً يطلب حريانُ بذا بسرعِةأخوكم تِجيُء بغاراٍت فهيا
مبشِّر الشهاب علوي العظيمِةفسيدنا ترِمي يف املقرَّ بأن
دعوةً يحقق اللِّه من العصابِةفنرجو شيِخ املفضاِل السيد    )٢(من

                                                                 
ـزم) ١( بعدنن الشقّاع مهدي حممد الشيخ . ل
الدين) ٢( شهاب بن عبداللّه بن علوي احلبيب ترمجة يف ذكرناه ما اإلشارة ذه ـو،املقصود وه

اللّ رمحه الوالد ـامأن ع نظمه من قصيدة شهاب بن علوي احلبيب مسامع على ألقى ١٣٧٩ه
م يف للحبيب زيارته خالل ـزبترمي خدَِّي،لهن تبلل الدموع وكانت الزيارة تلك يف معه وكنا



 
 )( 

ومبرمساً حائراً أخوكم يدوروصار قد بفكرِةمبا الدماغ يف
مقَطعاً النياطُ كان له ولوعيتوقلب شوق يذكيِه هلب به
مدله وهو احلاالت يف تر حنانِةولو بكل ترثَى له لكنت

معبِّراً اخلدوِد فوِق من الدمع األحبِةتر تلك تذكار من فيه ملا
مشنَّج وهو األهِل بعض دمعِةبعفيأيتَ بأعظِم يبكي برِتِه

                                                                                                                                                    

قصيدته يلقي وهو ويرتعد جسمه ويهتز وثيابه وحليته ـه،الوالد اللّ جيعل أن فيها يتوسل وكان
الغناء بترمي إنفأشار،موته ـرمي ت يف ـوت مي وأنه ذلك حبصول شهاب بن علوي احلبيب عليه

جمراه جرى والقدر القضاء لكن ؛ اللّه مكة،شاء مبعالة واملدفن جبدة الوفاة ـكل،فكانت وأش
ـه قطع ـذي ال الوعد وأن اللّه عند مستجابةٌ األولياء دعوات أن أعلم ما حيث من علي ذلك

خييب لن اللّه بإذن علوي ؟،احلبيب ذلك خالف على األمر األمر جرى فكيف
ـد بع ـة املكرم مبكة له زيارتنا أثناء حبشي عطاس احلبيب سألت اخلاطر هذا تبديد وألجل

قصرية مبدة الوالد سيدي له،وفاة كان: وقلت الدين شهاب بن عبداللّه بن علوي احلبيب إن
الوالد لسيدي ختاف((: يقول بترمي.. ال ومدفنك موتك ـه))سيكون علي قرأ ملا معناه يف ما أو

عام القصيدة الوالد معناه،١٣٧٩سيدي مبا عطاس احلبيب يل ـد: فقال والوع كذلك، وهو
صحيح،قائم علوي احلبيب ـه.. وكالم مرض يف ربه مع صفاء ساعة له حصلت والدك ولكن

يف اللّه شاء إن يكون عمره من بقي وما الثاين مل العا إىل النقلة طلب ـاركموكأنه أعم ـول ط
ورضاه اللّه طاعة ـتني،يف بليل وفاته قبل الوالد سيدي من مسعتها عبارة القول هذا من ففهمت

يوم البار حامد بن عبداللّه العم ومعي زرته حمضار١٥عندما األخ معنا وكذلك فلما،شعبان
تدمع وعينه يل وقال واستبشر فرح باإلمام: دخلنا أيضا،مرحباً لنا ـلا: وقال حص ـة لبارح

ـا،املقصود ذكره اليت الصفاء ساعة حصول بعد النُّقلة يف مطلبه هو املقصود أن بعد وعرفت
عطاس .احلبيب



 
 )( 

له ؟: يقولُ سيدي أصابك بكُلَيمِةماذا خافتاً عليه )١(يجيب

ُألخيِّكُم دعوةٌ بل نفحةٌ سرعِةفهل تقبلُ فهي الغيوِب بظهِر
حالٍة خِري يف للغناِء بقعِةوخنرج خِري يف واألوالد األهل مع

فيه اإليطانُ لنا ايحسَّن فإ ِخريِةا ساداِت قوِل يف فَضلَت )٢(لقد

ورمحةً فضالً الغفار بالسعادِةويكرمنا ختمها حياٍة وطوِل
عنا بال حالالً رزقاً املصيبِةويرزقنا فهي للخلِق منٍة وال
قلوبنا سويد يهدي حلظِةويصلحنا كُل يف باخلِري وميلؤها
وجدِّنا ريب طاعاِت رمحِةيوفقنا أعظِم املختار حممٍد

وساعٍة وقٍت كل إهلي طرفِةوصلى كل يف األزماِن مدى عليه
قائلٌ قالَ ما واألصحاب اآلِل حتيِة((: مع وأزكى وتسليم ))صالةٌ

لتلك جماوراً احلرام البيت رحاب يف حياته أخريات عطاس احلبيب سيدي وعاش
ا يف زاهداً املقدسة باألرضالبقاع املقام إليه اللّه حبب أن بعد حضرموت إىل لعودة

ما وأسر عبداللّه وولده هو بامل،احلرام ـزواستقرا عبداللّهن ولده شيده الذي اجلديد ل
مكة نواحي للقاصدين،يف وكعبةً للزائرين مقصداً هذا،وصار يف احلبيب وتفرغ

ـزامل وعبادتهن اللّه ولطاعة والتحقيق للتصنيف كلل مساء يف العلم لطلبة واجللوس
وبقي للناس اخلروج عن فثقل جسمه من جزٍء يف الريح بأثر عليه اللّه قضى حىت ليلة

                                                                 
بعد) ١( قوسني بني سيدي بكليمة((كتب ببكائه،ترمي: ))خافتا املقصود ا أ . أي
بعد) ٢( قوسني بني سيدي خرية((كتب إخل:  ))سادات ـرمي ت ـار،شوارع ـةإش املقول إىل : ة

شيخ(( له ال من شيخ ترمي . ))شوارع



 
 )( 

واعترته جسمه إىل دب الضعف أن إال الريح آثار من اللّه شفاه حىت العالج حتت
أعمارهم أخريات يف األولياء غالب تعتري اليت الشهود .حالة

األربعاء يوم مب٢٨ويف عطاس احلبيب تويف الفرد ـزرجب عليهن وصلي املبارك له
املعالة حوطة يف األخري مثواه حىت عظيٍم موكٍب يف جنازته وشيعت الشريف احلرم يف

عام اخلميس ظهر ا دفن مب،١٤١٦اليت والعزاء الدرس عليه ـزوأُقيم مبكةن له
واليمن والرياض جبدة وكذلك اخلطباء،املكرمة بالقصائدوعبر والشعراء واملُذَكرونَ

بوفاته العميق م حز عن الذي،العديدة الدرس ختم يف أُلقيت بقصيدٍة الفقري وشارك
بعدن العيدروس مبسجد :وهي،عقد
مِرير والقضاُء يفْجع نِذيراملَوت اإلماِم عطّاِس وِلفَقِْد

جتَلْجلَت العذاِب كصاِعقَِة التَّفِْكرييفخبر وزلِْزلَ اخلافقِني
أُنِقصت قد بأُمٍَّة يراد املسطور؟ماذا وتحقق أَطرافُها
دقيقٍة كُل رهن تفْنى التَّقِْديرالناس يتضاعف وبواحٍد
املنتقى اإلماِم عطّاِس ِمثْلُ ِنحِرير؟من م عاِل شريف غَوثٌ

األ نسخةُ أحوالههو يف التشِمريسالِف زانه وزهد ورع
عاداِتِه يف األسالِف نسخةُ النُّورهو منه ويِشعُّ وصفاِتِه
حتقيقِه يف األسالِف نسخةُ الشواِردهو وصبور..يحِصي داِئب
بِرجاِلها واعتىن التراِجم جِديركَتب وهو العلم درب وأضاَء

لطيفٍةوله كُل األشعاِر ونِضريِمن راِئق الصياغِة سِلس
متفَرٍِّد سيٍِّد من ِبِه مشهورأَكِْرم ساطع اجلاللِة نور
لَه رجاع للِّه التَّذِْكريمتواضع ودأْبه اللساِن رطْب



 
 )( 

مقاِمِه ِلِعظِْم شِهدوا املأشياخه الفائق املقام ذكوروله
ـ الت قالب يف متقَلب الصبا تطِْهريمنذُ زانه ِعلْم ـسليِك

حياِته مجيع يف سيف املَستورالوقت ِعنده تحقق حىت
مهاجراً جاء الغناِء بلدِة مجهورِمن وال مالٌ ال الديِن يف
متبتِّالً القرى أُمِّ يف األنوأقام معموريهِدي وبيته ام
عِشيٍَّة كُل الرُّواد املصدوريتردَّد ا يشفى روضٍة يف

معادناً العطاِء كرِم من النُّوريلْقَونَ عليِه عاِئدهم ويعود
مت أتى ِإنْ املدينةُ ـزوله ويزورهن أكناِفها يف يرتاح

متهجداً قائماً الليايل وسروريقضي جةٌ فيها تكْسوه
وإمامنا حِبيبنا اإلله املشهوررِحم الضَّيغم الفقيد ذاك

فىت يجزى ما خري عنا احلوروجزاه فيِه واخللد عصِرِه عن
حتيٍة أَلْف املفضاِل يزوروِلنجِلِه لديِه ومن العزاُء وله

ن اخلليفةُ فضيلٍةِنعم كُل واملنصورال احملبوب الفىت وهو
مِحبِِّهم ثُم وذويِه املستوروألهلِه واخلاملُ ومريدهم
وآلِه النيبِّ على الصالةُ طُيورمث هناك غَنَّت ما والصحِب

فاِئح وِعطْر ِمسك قُبوروختامها جاورته ضرحياً يغشى
املعال حوطَِة جنٍَّةيف روضِة النُّورِة واحلُجونُ الشُّبيكَةُ مث

ضيغم أتاها كم املنازلُ املشهورتلك كذا عطّاٍس كاحلِرب



 
 )( 

باحلز عصره يف اشتهر الذي احلجةُ اجلهبذُ ملُ واإلقدامالعا والعزم أمٍر،م كل يف
الئم،ومرام لومة اللّه يف خيشى والفتوى،ال العلم من عالية مرتبة إىل مع،بلغ

والتقوى والتواضع شاعراً،السكينة داعياً فقيهاً معلماً عاملاً حضرموت عرفته وقد
شريٍف فنٍّ كل يف مثاالً مؤرخاً منيٍف،أديباً شامٍخ كل يف بقرية،وقدوةً ولد

سنة))مشطة(( اهلجرة١٣٣٢يف الغنا))مشطة((و،من ترمي ضواحي من ،ضاحية
وعلى واملعارف العلوم شىت يف املتبحر والده نظر على وعلومه معارفه بدايات وتلقى

واملصر العصر ذلك شيوخ ـر،أيدي ـم ع بن عبداللّه احلبيب ومنهم
ـري ـاط ـش عي،ال بن عبداللّه العيدروسواحلبيب بن،دروس علوي واحلبيب

الدين شهاب بن كثرياً،عبداللّه شيئاً كالمه من كتب احلبيب،وقد ومنهم
العيدروس شيخ بن املشهور،عبدالباري عبدالرمحن بن علي والسيد،واحلبيب

مسيط بن أمحد بن عمر واحلبيب جنيد، أمحد بن أمحد،عابدين بن جعفر واحلبيب
ومتني،العيدروس قوي ارتباط به له عليه،وكان التردد يكثر قصائد،وكان فيه وله

فيها،عديدة قال قصيدة :منها
جعفر الويل احلبيب عند حضرناها ليلة خري يا

الشر كل زال ا عنا طبنا ا زهية ليلة

                                                                 
ص) ١( امللحق يف الصورة . ٣انظر



 
 )( 

السقاف هادي بن حممد احلبيب احملضار،ومنهم أمحد بن مصطفى وله،واحلبيب
أوالدهم لدى حمفوظةً زالت ال مل سا بن حممد احلبيب إىل وردت ومنهم،كاتبات

احلامد إمساعيل بن حسن املباركة،احلبيب الزمنية احلقبة تلك شيوخ من .وغريهم
به كبري أثر وقالبه لقلبه ورعايتهم نظرهم ـن ـس وح لتوجيههم ـان ك ،وقد

ومريدا طالباً العكوف على منهم،دأب ومزيداينال األمر،مزيداً مت واستدار،حىت
النهر،الشهر ر،وفاض و ونور،فظهر واستفاد،وأشرق فأجاد،وأفاد ،وصنف

واألجداد اآلباء مرقى الوادي،ورقى يف تعاىل اللّه إىل الدعوة راية عاتقه على فحمل
الدع،وخارجه نشر على العلم طلبة من الكبري العدد بتدريب احلضرواهتم يف وة
والقرى،،والبادية البوادي إىل متكررة برحالت منهم عدد مع يقوم كان بل

له كانت كما تعاىل اللّه إىل الدعوة يف التجربة وكسب اخللق مواجهة على ليتدربوا
والسواحل السودان وإىل والباكستان اهلند إىل السامي الغرض ذات يف وفيها،رحلتان

العالمة احلبيب مسيطزار بن أمحد بن اإلجالل،عمر كامل البالد تلك يف له ،ومت
االستقبال .ولطيف

املفيد التصنيف يف عظيما باعا له أن السديد،كما جنله،والتحقيق ذكر فقد
املعروفة تصانيفه من أن عمر احلبيب املواريث((: املبارك فقه يف احلديث زبدة ،))تكملة

النك((و باب يف والسفينة((و،))احاملفتاح املختصر لقارئ الثمينة ،))الفوائد
التوحيد((و النبوية((و،))دروس السرية نظم الوردية للوقاية((و،))النفحة الوسيلة

عدن أسئلة جواب يف الفنت مضالت العني((و،))عن وادي أسئلة جبواب العني ،))قرة
احلب((و مناقب يف العاطر الطيب الشاطرينفحة عمر بن عبداللّه مولد((و،))يب نظم



 
 )( 

كثري ابن الدين عماد من((و،))احلافظ النساء على جيب فيما احلضرمية التذكرة
الدينية والسالح((و،))األمور العدة منت على الصحاح  . )١())النقول

القول و: وجممل العلم أركان من كان حفيظ بن مل سا بن حممد احلبيب املعرفةإن
والعام اخلاص لدى املقبولني املوفقني .املرموقني

يف الطلب باكورة منذ تعاىل اللّه رمحه الوالد بسيدي وارتباطه اتصاله كان وقد
املشهورة ترمي وجمامع بن،مدارس حممد احلبيب ظهور خالل توثقاً االرتباط وازداد

للمس والنفع والتدريس اإلفتاء وتصدره حبضرموت مل الوالد،لمنيسا سيدي فكان
واآلخر احلني بني عليه فيها،يتردد زار اليت السنني إحدى يف عليه عرض وقد

مساها اليت الفقهية منظومته األطفال((حضرموت الشافعي))هدية الفقه مبادئ ،يف
صارت حىت ا وعبارا ا أبيا من ضعف ما وتصحيح بتنقيحها العالمة السيد هذا فقام

واملعاينمنظومة املضمون يف،حسنة سيدي نظمه ما بعض عليه عرض السرية((كما
والسالم))النبوية الصالة أفضل صاحبها التوجيه،على مع االستحسان شيخه من فنال

والبيان .والتنقيح

املراسالت من عددا تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي مذكرات لنا حفظت وقد
بينهما والنثرية بينهماالشعرية األلفة مدى على قاطعة داللة تدل كيفية،كلها وتظهر

جواحنهما ـتنف تك اليت القوية والعالقة اللّه،املودة رمحه الوالد سيدي كتبه فمما
يف الشعرية األبيات هذه احلبيب هلذا وردت١٣٧٩حمرم١٥تعاىل رسالة على جواباً

منه :إليه
                                                                 

عدا) ١( ما مجيعها طبعت الكتب العاطر((وهذه الطيب ـاً،))نفحة خمطوط زال ـال ـا،ف وأكثره
العلمية احللقات يف بتدرسيها . يتواصى



 
 )( 

هاشٍم آِل من املفضاِل السيِد الغزيرِةإىل العلوم مفتاِح العلِم أخي
بأسِرِه الكمالَ حاز من جلسِةحممِد كل يف للعلِم بتقديِره

حفيِظهم ابن يا اللّه سالم بدعِةعليك شرِّ من احملفوظُ الفىت فأنت
بنصيحٍة سيدي يا لكم ورمحِةفشكراً وحبٍّ صدٍق عن تعبِّر

سيدي يا فارمحن كَيِةِلمِحبِِّكمأال بأعظِم يكْوى له فقلب
وال للغناِء الشوق ـزهو الرُّىبن يف بفكريتِْل حلت النوِر بالِد ترٍمي

زنبٍل بشار اللّه ـا ـي ح روضِةببشار أَعطَر اجلناِت ثَرى ِمن ا

أبياته يف تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي خبواطرهواسترسل جيول عما معرباً الشعرية
فيه االستطراد مقام هنا ليس رأسه ومسقط وأهله ألرضه واشتياق لواعج ،من

تعاىل اللّه شاء إن الشعري ديوانه يف القصيدة نص .وسنثبت

وطرفاً صاحلاً قَدراً منها نثبت بأبيات حفيظ بن مل سا بن حممد احلبيب أجاب وقد
:مالئماً

أيب ابِن الطِويَِّةإىل سليِم حتييت))عليٍّ((بكٍر ي أُ اجملِد ربيِب
قلِبِه حملبوِب ودٍّ ذي وحلظِةحتيةَ وقٍت كل يف مكررٍة

أخوٍة وصدِق إخالٍص األئمِةحتيةَ جنِل املشهوِر إىل تزفُّ
اِحلمى من تساق مشتاٍق األحبِةحتيةَ ديار تنحو أَحوٍر إىل

جاهالًإىل يعلم فيها ثوى العقوبِةمن ِبشرِّ يعصي من وينِذر
شغلُه اللّه طاعة يف من وجنِةيبشِّر وحوٍر ورضواٍن بفوٍز



 
 )( 

موطٍن كل يف األسالِف ديدنُ أُمَِّةوذا نفِع سوى قصد هلم فليس
كراهٍة عن أوطانهم فارقوا يفلقد اللّه ديِن بقعِةلتبليِغ كل
دائٍم اللّه من برضواٍن ِرفعِةففازوا كُل دونه مقاماً ونالوا

ِفعاهلم يف أخلصوا إذ هلم ـِةفطوىب ـب عقْ كل واستسهلوا وأقواهلم
الدُّعا آباؤه كان علياً ِبِهمَِّةوإن النواحي كل يف للديِن ةُ

يقفو أَنْ ِبدع ِمنحِةطريقَهم))عليٌّ((فال أَيِّ ِمنحٍة من ا فأعِظم
فقد هديهم يف األسالف شابه عروِةومن بأَوثَِق التقوى يف تمسَّك

أهِلنا ملنهاِج وفقْنا ربِّ بغيِةفيا كُل ِمن ربِّ يا لنا ويسِّر

واح على وقفنا فقد النثرية مراسالته مناذج لسيديوأما احلبيب كتبها منها دة
الغناء بترمي رحالته إحدى يف وجوده خالل شعرية،الوالد وأبيات رسالة على جوابا

وهذا املصلي، يدي بني املرور حكم عن فقهياً سؤاالً تتضمن الوالد سيدي إليه بعثها
احلبيب رسالة نص :هو

املشهور علوي بن بكر أيب بن علي احلبيب األخ ـرة ـض حبورال،ح يف زال
والتحية،وسرور السالم وعشية،وعليه صباحا والذرية،يتكرران وأخيه بنيه وعلى

.
الرجزية األبيات على احملتوي مكتوبكم باستالم تشرفت إين السؤال،مث املتضمنة

املصلي يدي بني املرور أعاله،عن ا جوا كثري،وتلونا إليكم ما،والشوق وأما
أن من اخلواصذكرمت خواص حلديث الشوق من تعلمون ما إلينا الوصول من ،املانع

اخلواص خواص من مبا،فأنتم عندكم ما تقيسوا فال آخر أمراً تعنون كنتم إذا وأما
غريكم ـد ـن يوم،ع إلينا بالوصول تشريفنا على املوافقة فنرجوكم حال كل وعلى



 
 )( 

معا،السبت الغدا أوالدك،ونتناول اجلميعومبعيتكم على،م املوافقة منكم واملأمول
ذكرنا مفتوح. ما يروح،والبيت ومن غذاء،للغادي حيب مبن فكيف

امللتقى وإىل وسهال أهال ؟ الفتوح أهل من لدينا .والسالم،الروح،ومعدود
املستمد

حفيظ بن سامل بن حممد

خال عديدة لقاءات األيام من ـٍق ـح لَ يف بينهما جرى سيديوقد رحالت ل
واإللقام واإللباس اإلجازات تبادل فيها بينهما مت ترمي مدينة إىل سيدي،الوالد وكان

اخلاصة شؤونه بعض يف رأيه وأخذ استشارته حيب يف: منها،الوالد استشاره أنه
الوالد سيدي ذرية يف األكرب الولد حممد األخ تزويج باملكان،شأن عليه فأشار

ع لدى بناملناسب بكر أيب الشيخ ابن حفيظ بن عبداللّه احلبيب الصاحل الناسك مه
مل بينهما،سا وقارب املهر وحتديد األمر لترتيب بذاته أمرمها،وقام وكان،وأصلح

أرض وبني تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي ذرية بني واملعنوي احلسي االرتباط ذلك مثرة
األوتاد،األجداد السلف بعدحيث،وموطن ترمي إىل حممد األخ زيارة تكررت

الوالد سيدي حياة يف .زواجه

عام حفيظ بن مل سا بن حممد احلبيب وبني الوالد سيدي بني مجع لقاء آخر وكان
حضرموت١٣٩٢ إىل األخرية الوالد سيدي رحلة مب،خالل زاره ـزحيث لهن

ا مجاعة مع تعاىل اللّه إىل الدعوة سبيل يف الرحلة دوعنوشاركه بوادي ،لدعوة
والتقوى والصالح العلم أهل من بكثري الرمحانية الرحلة تلك يف معا سواء،واتصال

بوطء الوقت مسح الذي املبارك الوادي من غريها أو سيئون مبدينة أو ترمي مدينة يف
ميت أو حي أو باطن أو ظاهر من أوليائه وزيارة .ثراه



 
 )( 

حممد احلبيب العالمة كَتب زالتوقد ال مفصلةً رحلةً حفيظ بن مل سا بن
األمر اية حىت ترمي من اخلروج منذ تلك املباركة الرحلة خطوات مجعت خمطوطةً

واألجر العلم حمطة إىل الدعوة أهل مرافقا،وعودة كان الذي أمحد األخ ذكر وقد
مج مع امليمونة رحلته من عاد الوالد سيدي أن الرحلة هذه يف الوالد اعةلسيدي

ترمي إىل الكرام،الدعوة السلف لتربة زائرا اليوم ذلك الصاحلني،وأصبح أحد فجاءه
خطرا األمر يف أن اخلطر،وأخربه حلول قبل بالسفر عليه كان،وأشار إذ

خفيٌّ أمر الدعوة جلماعة ـت ـيَّ ـب ـزفا،ي إىلن توه من وعاد الوالد سيدي عج
ـزامل سين إىل سفره أمر يرتب وغريبة،ئونل عجيبة ظروف يف وإخوانه أهله ،وودع

حبضرموت إبقائه صعوبة رأى أن بعد أمحد األخ معه األفق،وأخذ اغرب بعدما
والبهتان والشك ـب ـري ال ـار ـب ـغ بن،ب حممد احلبيب فُِقد احلني ذلك ومنذ

له خطف مؤامرة دبرت أن بعد حفيظ بن مل اليوم،سا إىل أمره يعلم .وال

ذريته يف له اللّه بارك حممد،وقد احلبيب ابن مشهور الصبور اجملاهد احلبيب ومنهم
األسرة أعباء متحمالً وصار والده بعد األمر إليه آل من،الذي والده عليه كان ما بكل وقام

والعموم اخلصوص احلبيب،أمور على قائمةً ترمي وترتيبات عادات من كثري صارت بل
يف وخاصةً البالدمشهور على مهيمناً اإلحلاد حزب فيها كان اليت العصيبة املرحلة ،تلك

كل بإعادة إخوته مع مشهور احلبيب قام اإلحلاد كابوس زوال بعد من احلال وكذلك
اليوم يباشر ترمي،كما أعيان معهم وقام يرام ما أفضل على م وعادا م وزيارا السلف مظاهر

املب ترمي رباط يف التدريس خرياًمهمات اللّه جزاه ومربياً فقيهاً عاملاً . ارك



 
 )( 

احلبيب اللّه إىل الداعية أخوه مشهور احلبيب جانب إىل أيضاً ظهر احلقبة هذه وخالل
حفيظ بن مل سا بن حممد بن الطريق)١(عمر وسر الدعوة روح مته و به اللّه حفظ الذي

حضرموت،املباركة تاريخ يف املظلمة احلقب تلك يف مبنهج،وخاصةً املتعلقون حوله والتف
حقيقة،السلف املعاصر اجليل يف ترسخ حىت ترمي وخارج داخل يف الدعوة نشر على وصرب

السلف اتباع بطريق واألخذ الدعوة بشرف التام كافة،الوعي استخدام يف أبدع وقد
للبالد كبرياً خرياً بذلك فكان الناشئة، قلوب جلذب للزمان املناسبة .الوسائل

عديدة جوانب يف املضيء وجهها حضرموت ملدرسة أمهها،وأعاد : ومن
السلف-١ ومدرسة املرحلة شباب بني العالقة أواصر . تقوية
السلف-٢ عن املتوارثة التلقي وسائل واالرتباط،إعادة املسندة كاإلجازة

السلوك علم ودراسة . بالشيخ
يتن-٣ مبا واإلبالغ املعرفة وسيلة بالظروفجتديد املتأثر العصر جيل مع اسب
سنة،املدرسية الشرعية العلوم لدراسة املصطفى دار منهجاً،١٤١٧فافتتح هلا ورسم

السلفية والتربية التعليم ثوابت بني جيمع تربوياً املعريف،تعليمياً والتطبيق الوسائل وبني
وربا،احلديث الشحر كرباط القدمية األربطة من العديد فتح عيناتكما . ط
السلف-٤ منهج خدمة إىل احلديثة اإلعالمية األنشطةَ اجليل،حوَّلَ وتربية

واآلداب اخللق على واحلارات،املسلم الشوارع يف اللّه إىل للدعوة جلسات ،فأقام
األغاين عن بدال السلف بقصائد اإلنشاد على الشباب بواسطة،وشجع الدعوة ونشر

والسمعية البصرية باحلكمة،األجهزة اللّه إىل والدعوة والعلم املعرفة أسباب مهد مما
كله الواقع يف احلسنة . واملوعظة

                                                                 
ص) ١( امللحق يف لكليهما الصورة  . ١٠انظر



 
 )( 

العديدة-٥ رحالته خالل من مل العا يف حضرموت مدرسة دور إعادة يف أسهم
العاملية اإلسالمية املؤمترات بعض يف ومشاركته مل العا بالد من واستقطاب،إىلالعديد

العل طلبة من منهجالعديد عن الصائبة اآلراء ونشر بترمي املصطفى دار يف للدراسة م
واخلارجية احمللية التلفازية الربامج خالل من احلسنة واملوعظة باحلكمة اللّه إىل . الدعوة

األعمدة أحد املعاصرة مرحلتنا يف يعد حفيظ بن حممد بن عمر فالسيد وباجلملة
املتجدد العلوي للنهج والعملية تفريطالعلمية وال إفراط دون واملكان الزمان . بروح

العصر جهابذة من والعلوم،ِجهِبذٌ املعارف بشىت زاخرةٌ علميةٌ ،وموسوعةٌ
وتزهو البالد به تفْخر ـق ـق ـَ حم يف،وباحثٌ العلمية الكتب من عدداً صنف

ونثراًالت شعراً واألدب ديوانان،اريخ ـ،وله ب األول ـى ـم الشاطري((س ،))ديوان

ـ ب الثاين ـى ـم اجلنية((وس نظَمه،))القطوف املصطفى سرية يف ـب ـيِّ ـت كُ وله
املهمل املنوال،باحلرف هذا على كتب ما أبدع من كتاب،وهو على شرح وله

النفيس(( والده جملداتطب،))الياقوت ثالثة يف مؤخراً . ع

عام ترمي مدينة يف العالمة السيد هذا من،١٣٣١ولد بإشارٍة حممداً وسمِّي
العطاس حسن بن أمحد واألدبية،احلبيب الشرعية ومعارفه علومه ـة ـداي ب وتلقى

بلده علماء على مفيت،والعقلية الشاطري عمر بن أمحد العالمة والده ومنهم
وم كتابحضرموت إدريس((ؤلف ابن مذهب يف النفيس على،))الياقوت درس كما

                                                                 
صانظر) ١( امللحق يف  . ١١الصورة



 
 )( 

حبضرموت والشيوخ العلماء من غريه عيدروس،يد بن عبداللّه العالمة السيد ومنهم
العيدروس،العيدروس شيخ بن عبدالباري العالمة عبداللّه،والسيد العالمة والسيد

بترمي العلم رباط شيخ الشاطري عمر حممدوه،بن احلبيب منه خترج الذي الرباط و
الشاطري أمحد بترمي،بن احلق مدرسة من خترج ا،كما شيوخه أبرز من وكان

العلوي طاهر بن هاشم بن حممد الفهامة والكاتب العالمة شيوخ،األستاذ وله
تعدادهم عن اجملال يضيق صباه،كثريون منذ اخلري فيه توسم من،وكلهم ومهم

العصرألبسه ذلك يف حضرموت شيوخ طريقة على على،وأجازه ساعده وقد
والشعر واألدب للعلم شديد وحبٌّ صادقةٌ ورغبةٌ حادٌّ ذكاٌء حفظ،التحصيل ((وقد

مالك))األلفية من،البن كبرياً جزءاً الفقه))اإلرشاد((وحفظ يف املقرئ ،البن
أخرى متوٍن عدةَ ودراسةً حفظاً ـوعب ـت ـواس املنطق))السلم((ك ))اجلوهرة((و،يف

التوحيد الزبد((و،يف الفقه))صفوة يف رسالن .)١(البن
مبكرة سن يف وهو بالتدريس عند،اشتغل العملية التربية صور من صورة وتلك

حبضرموت ليتمكنوا،شيوخنا والتدريس للتصدر م وتالمذ أبناءهم يؤهلون حيث
الرهب حاجز كسر حتملمن يف ظاهراً عمالً ا يستوعبو اليت علومهم وتثمر واخلجل ة

رعيتهم وسياسة م .مسؤوليا

العلمية النهضة يف وأساسيٌّ فَعالٌ ودور طويلٌ باع العالمة السيد هلذا كان وقد
تسمى كانت فيما مضت مزدهرٍة زمنيٍة حقبٍة خالل حضرموت ا شهد اليت واألدبية

ـ ديوانه،))الكثرييةالدولة((ب مقدمة يف ذكر اجلنية((فقد مجعية))القطوف أسس أنه
                                                                 

ـه) ١( ديوان يف الشاطري أمحد بن حممد احلبيب ترمجة عن اجلمع هذا ـة((أُخذ اجلني ـوف ))القط

وتعديل ـقاف،بتصرف الس هادي بن حممد بن حسني احلبيب النحوي العالمة له ترجم وقد
والده كتاب به شرح الذي الشرح مقدمة يف طبعت أوسع النف((ترمجةً . )) يسالياقوت



 
 )( 

هلا دائماً رئيساً وانتخب واملعاونة الكتب،األخوة سلسلة وزمالؤه هو وضع كما
حضرموت، يف العرب التربويني من كثري إعجاب أثار مما التعليمية ا ومقررا املدرسية

بسنغا للتدريس طلب أنه ذكر اإلسالميةوقد اجلنيد مدرسة يف عام،فورة إليها فسافر
العربية،١٣٥٥ اجلالية ورجاالت يئات هناك واتصل املدرسة بتلك عاد،ودرس مث

عام الثانية العاملية احلرب اشتعال مع حضرموت بالتدريس،١٣٥٩إىل واشتغل
معاهدها يف و،واحملاضرة مناصب يف العالمة السيد هذا تدرج كلهاوقد شىت وظائف

واملكانة األمهية من كبري قدر ومساندة،على البالد معضالت حل يف وساهم
يرِضِه مل حني مسؤولياته كافة من استعفى املطاف آخر ولكنه ؛ واملظلومني احملتاجني

البالد يف القائمة األنظمة .موقف

عام السعودية العربية اململكة إىل امل١٣٩٣هاجر به ثقايفواستقر كمستشار قام
جبدة الثانوية الفالح والكتب،مبدرسة الرسائل بعض عمله نطاق يف كما،وألف

واالطالع للمراجعة للمدرسة العامة املكتبة يف كبريا وقتا يقضي .كان
األسبوع أيام بعض يف وأدبيةً وفقهيةً علميةً دروساً العالمة احلبيب هذا يتصدر

الساد منازل بعض يف جبدةتقام حضرموت أهل من العلمية،ة املآثر حييون بذلك وهم
حضرموت يف تعقد كانت اليت واألدبية الفقهية جم،واحللقات الدروس هذه وحيضر

املهاجرين احلضارمة من جانب،غفري على لطيفة وتقريرات شىت مسائل ا وتناقش
والفائدة األمهية .من

تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي الغناءاتصل مبدينة بدء ذي بادئ اجلليل السيد ذا
واملعاونة،))ترمي(( األخوة مجعية مبدرسة العلمية احلركة زهو أيام عليه وكان،وقرأ

مب عليه يتردد ما ـزكثريا واالستفادةن لالستمداد العلمية،له جمالسه بعض وحيضر



 
 )( 

طلبة من الغفري اجلم يقصدها كان اليت األدبية املعرفةوندواته وعشاق واستمر،العلم
القبلة أرض إىل الغناء ترمي من الوالد سيدي سفر بعد بينهما واالستمداد االتصال

تعاىل اللّه إىل والدعوة .للعلم

بعث اليت الشعرية األبيات هذه بينهما القائمة الصلة دالئل من عليه وقفت ومما
ق على جوابا الشاطري أمحد بن حممد احلبيب الوالدا من إليه وردت ورسالة صيدة

يف عليه اللّه األول١٤رمحة :١٣٧٤ربيع
تِح اهلدىأَردُّ ـِع ـب ـن م إىل ـاِتي اهلُدىي حالَف الّذي بكِر أيب بن عليُّ

بدا طاملَا يا املَشهور السَّيِّد الردىهو يدفَع الّذي كالليِث بأحور
يه حاِئٍروكالشَّمِس كُل ضوؤها ـدِّداِدي ـب م للظّالِم دأْباً فتلْقاه

مذَكراً يشِفي ِمنك ِخطاب ـداأَتاين ـهِّ ـع ـت م له أَمسى لنا بعهٍد
مجدِّداً املَعايل حنو ِبِه مسِعداهدفْنا وللشَّعِب آباٍء مكاِرم
م يحقق أَنْ دواماً بداونرجو للعداا ِم بالرَّغْ الغاياِت ـِل ـب ـْ أَن إىل

مجيعنا احلَِميد الوعي ننشر حممداوأَنْ الزعيم اجلَدَّ ـع ـب ـت ن وأَنْ
وآِلِه دأْباً اللّه سالم منِشداعليِه للشِّعِر دمت ما وأصحاِبِه

اإلهلية األقدار شاءت األفئد،وقد حترك اإلنسانيةاليت الوالد،ة سيدي يلتقي أن
بعد الوطن أرض من اهلجرة سينِّ خالل الشريفة املقدسة األراضي يف املذكور بشيخه
علَناً والزهادة التقى أهل وحتارب العلماء دماء دد هناك القائمة السياسة أن بدا ،أن

والزيارات اللقاءات جدة أرض يف بينهما ا،وتكررت جمالس لعلموغشيان
الزيارات،واملذاكرات هذه بعض يف املشاركة يف النصيب بعض وإلخواننا لنا وكان



 
 )( 

بينهما حتصل أن،اليت املباركة األرض هذه إىل وصويل بعد الوالد لسيدي عنَّ وقد
للوقت مغامنةً املشهور العالمة هذا يد على الفقه علم من طرفا لألخِذ،أتلقى وتوقاً

مثله أعصىوقد،على فهم الطالب على يسهِّلُ ما واملعرفة العلم من اللّه منحه
وأعقدها باملثول،املسائل األمر منه ومستفسرا األبيات بعض إليه حامالً إليه فبعثين

يديه على له،)١(والطلب شكرا الوالد سيدي له كتبها اليت القصيدة أبيات وكانت
للسيد تذكارياً رمساً إهداءه شهابعلى بن بكر أيب األديب مجعها،العالمة ونبذَةً

فيها قال تعاىل اللّه رمحه الشاطري عمر بن عبداللّه احلبيب تأبني حفل يف حممد :حبيبنا
شاطٍر آِل ِمن اِملفضاِل السَّيِِّد جهراإىل كذا ِسراً احملبوِب حممٍد
التُّقى سيِّد يا اللّه سالم سالمعليك الزَّهراعليك إىل تعزى اللّه
ناشراً دمت ما اللّه سالم تقْراعليك ما تفْهم الطالّب ِبِه ٍم ِلِعلْ
العال سيِّد يا اللّه سالم مفْخراعليك كان ِلمن تذكاراً وأَهديت

بكٍر(( ِشهاِبنا))أيب العِظيِم كَالفَذ على فاقَت الشِّعرىتراِجمه وكَِب
ـي ـِن ـْ ِإب يقْراالّذي))أَبوبكٍْر((وأَخبرين ما يدِرك العلم ـرا ـقْ ـي ِل يريد

ـي ـّ رب جازاك لَه م ـ ـت ـب أَج
ً

أَحرى ِبِه وأنتم فَضالً وأَكْرمكُم
الّذي سيِِّدنا ـني ـأِْب ت بلوأَرسلْتم العلم الورىحوى على حقّاً فاق قد

وشيخكُم شيخي كان الشَّاِطِريُّ تترىهو فَيِضِه ِمن لألعماِل محِص وال
الثنا مع جزيالً شكْراً عمرافأَشكُركُم سيِّدي يا موالي لكم أطال

                                                                 
الثالثاء) ١( تاريخ يف احلبيب على والقراءةُ األخذُ األول٣مت ـع األخ،١٤٠٢ربي ـراءةَ الق ـاطرين وش

يف قراءتنا وكانت الدين، شهاب بن هارون بن الفقه))املنهاج((حممد يف النووي .لإلمام



 
 )( 

ـ ذَي ـا ـه ـِت ـيَّ ـل ِبكُ نثِْبتها مل اليت القصيدِة ِختاِم التاليةويف بالعبارات :ـلَ
حبياته اللّه أمتع الشاطري أمحد بن حممد العالمة وشيخي سيدي ..حضرة

ميزان غري من املعىن رِكيكَةُ ملَفقَةٌ أبيات صدرت الكرمية أيديكم وتقبيل التحية بعد
والقوايف لإلعراب مراعاة تطفال،وال شكري،وإمنا عن لكم أعرب أن أقدر ،وال

مبذول مسؤول،والدعاء .ومنكم
املشهور بكر أيب بن علي

امليزان ذات على بأبيات الشاطري أمحد بن حممد احلبيب العالمةُ السيد عليه فردَّ
:والقافية

أيب ابِن كَإىل مبكٍر ـراًتبت ـبِّ الشِّعع ِمن حبَِِبِشعٍر املُقَفى ))را((رِفِر

ِب بادئأُِجيب وهو ِشعِرِه عن جرىِه إذ املَياديِن يف ِبسبٍق ففاز
وِشعِرِه بِشعِري وإياه واشترىوِإني باع كمن منا معاوضةٌ
كأنه عليُّ يا زماناً أَفْخراذَكَرت كان بل اإلبريِز الذهِب ِمن
مثاره فِإن وىلّ قد كان اليوِملَِئن مثِْمراإىل زال وال نجِنيها

ِسرَّهم اللّه قَدَّس شيوٍخ وأَكْربابفضِل عدٍن جناِت وأَسكَنهم

صورته ما كتب قصيدته ختام :ويف
املشهور بكر أيب بن علي اجلليل النبيل األخ اللّه،فضيلة ورمحة عليكم السالم

:وبعد،وبركاته



 
 )( 

الو بيد أبياتكم وصلتين بكرفقد أيب املهذب جدا،لد ا أجبتكم،وسررت وقد
األوىل الصفحة يف اليت باألبيات مبادرة قبوهلا،عليها مسؤول،أرجو منكم ،والدعاء

مبذول شئتم،ولكم ومن األوالد على اآلمال،وسلموا مجيع اجلميع اللّه إنه،بلغ
.كرمي

أخوكم
الشاطري أمحد حممد

يف األو٤حرر ١٤٠٢لربيع

صدر يف املتدفق النشاط طاقة لنا يذكر دائما تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي كان وقد
الشاطري أمحد بن حممد السيد بالد،العالمة أجنبتهم الذين األفذاذ نوادر من يعد وأنه

املتأخرة األعصر يف بعض،األحقاف حيضر أو احلبيب هذا جيالس عندما املرء يقني ويزداد
شاردةًدروِس عنه املتحدَّث املوضوع يف تترك ال اليت والعلميِة واالجتماعيِة واألدبيِة الفقهيِة ه

السامع يشبع طرفاً منها وذكر إال واردةً الطامع،وال أن،ويقنع املوىل إرادة شاءت فقد
امل جة فيعيدون الطيبة األرض هذه من جدة يف العلم طلبة من الكثريين كلمة دارسجتتمع

حضرموت يف كانت مدار،اليت على تدور دروس عدة يف املؤرخ الفقيه عالّمتنا وترى
أمثان وال قيمة معه تِقف ال ما والآلىلء بالفرائِد العلِم وراغيب الطالب يتحف ،)١(األسبوع

خريا العلم وأهل العلم عن اللّه والعوايف،وجزاه الصحة كامل يف به اللّه ،نيآم،وأمتع
هادي بن حممد بن حسني احلبيب النحوي الفقيه مل العا تلميذه له ترجم فقد ولالستزادة

                                                                 
ألق) ١( قيمةٌ حماضرةٌ منها القيمة احملاضرات من جمموعةٌ له ـرمينِشر بت املقدم الفقيه بدار ١٣٦٧اها

ا احلسينيني((عنوا علوي بين من السلف املضمون،))سرية ـةُ ـم ـيِّ قَ على،وهي وحاويةٌ
ـالد ب ـه عرفت الّذي واألدِب السلوِك حقيقِة معرفِة إىل املتطلعني أذهاِن يف تدور هامٍة إجاباٍت

. األحقاف



 
 )( 

كتابه مقدمة يف طبعت حياته جلوانب مستوعبةً مستقلةً ترمجةً الياقوت((السقاف شرح
أخرياً))النفيس طبع .الذي

املك ا أغىن اليت املفيدة العديدة املؤلفات من أخرى جمموعةٌ له احلديثةكما ،تبة
الشريف(( ومنها النسب ضبط يف اللطيف على(( و،))املعجم الرد يف الراوي تدريب

الطنطاوي املفيدة)) الشيخ الكتب من عافية،وغريها يف به اللّه . أمتع

الداعي ا،اإلمام الواعيصاحب الراعي،للسان الواسع،والعقل اجلاه ،ذو
الشاسع اجلامع،واملقام ومصره،واحلال عصره أهل قلوب عليه اجتمعت ،الذي

وسره جهره يف ـان،وأحبوه ـزم ال أعيان اإلمام،عني ابن ـام سيد،اإلم إىل
طه بن عبداللّه بن صاحل بن أمحد وسلم وآله عليه اللّه صلى طهاألنام بن عبداللّه بن

احلداد علوي بن عبداللّه احلبيب اإلرشاد قطب شقيق عمر .بن

نصاب مدينة يف وجوده احلرام،كان القعدة ذي شهر يف العليا العوالق أرض من
يف،١٣٢٩عام ومؤدبه الويل ـة ـالم ـع ال ـده وال ـة ـاي رع حتت وترعرع نشأ

احل عبداللّه بن صاحل احلبيب واملعىن العربيةاحلس اللغة يف تعليمه مبادئ وتلقى داد،
عمر بن عبداللّه احلبيب تلميذ باهرمز ـد ـم ـح م بن عمر الشيخ يد على والقرآن

العظيم،الشاطري القرآن التعليم،حفظ فنون يف العلوم،ونبغ مبادئ ودرس

                                                                 
ص) ١( امللحق يف الصورة .٣انظر



 
 )( 

والده على لطلب،الشرعية دوعن إىل السفر على األمر عزم والده تويف ـا ـم ول
ا وتزوج سنوات أربع ومكث إليها فرحل على،)١(العلم، العلم صنوف    وتلقى

العصر ذلك شيوخ من األربع،عدد السنوات هذه خالل وعينات وسيئون ترمي وزار
الشيوخ من النظر وحسن والتربك م،للزيارة ومزارا الصاحلني مآثر على .والتعرف

ال طلب يف أمحد ـب ـي ـب ـح ـل ل ـان يأخذوك وممن ورغبة شغف علم
بقوة الفتوة،الكتاب أهل حال هو املرجوة،كما املقامات والسرائر،أصحاب

واجتهد،اجمللوة أكبَّ ممن أمحد وتجرَّد،وحبيبنا واستمد،وتفَرَّغَ وزوَّد،وأَمدَّ
ومشهد،وتزوَّد موطن كل يف بالركب الدِّ)٢(حىت،وزاحم بامتالءآذن ،الء

واألحلى األجلى السلفي الفيض من حيمل،واقتبس املبارك وطنه أرض إىل فعاد

                                                                 
دوعن) ١( إىل سفره قبل نصاب بالده يف تزوج أن أمحد للحبيب سبق .وقد
البيضاء) ٢( صاحب اهلدار عبداللّه بن حممد احلبيب من املعلومات هذه إثبات من ـن،استفدنا وع

وإخوانه باجلاوي امللقب احلداد أمحد بن علوي .السيد
اهلدا عبداللّه حممد العالمة السيد به أفادنا ـرامومما احل القعدة يف نصاب يف ولد احلبيب أن ر

ـوم،١٣٢٩ ي األرض ـه وج ـى عل طائفة أخبث يد على ـقاً ـن خ اللّه رمحة إىل وانتقاله
له،١٣٩٢رجب٢٧املعراج يقول كان اللّه رمحه والده أن ـاً: ذكر مقام ـه اللّ سريفعك

عمرك آخر ا تبتلى بليٍة على وعده،عالياً اللّه ـهادة،فصدق والش الكربى بالكرامة وأكرمه
فيه الضحى صلى أن وبعد املسجد من رجوعه بعد دعوه حيث ـالته،العظمى، ص وكانت

ـع رب ـوم ي كل آخرها إىل اخلتمة أول من ـٍل ـرت م وقرآٍن كثٍري جبمٍع إماماً الصبح يوم كل
غالباً وأك،جزٍء جزء نصف فنحو باخلاصة اخلاصة صالته أيام يف ـرأما ـ ـوم،ـث ـ ي ويف

القرآن٢٧ عروس ـن ـم ـرح ال ـورة س ـن م ـرأ ق ـب ـه،رج قول ـى عل { : ووقف
ـتاِن ـنَّ ج ـِه ـ رب مقام خاف ـم}وِلمن العل ـان أحض يف صياه منذ اللّه رمحه نشأ وقد ،

احلداد اهلدار عبداللّه بن صاحل احلبيب القطب والده أنظار حتت .والعبادة



 
 )( 

واإلسعاد والباد،البشرى للحاضر الدروس رب،وينظم إىل ويدعو املآثر وحييي
ومعارف،العباد علم يف وهو احلال هكذا ـة،وظل ـن ـس ـح ال الدعوة    ونشر

املشارف البادي،بكل بني واحلاضرةيتنقل والقرى،ة البدو أماكن إىل ويذهب
األسىن،العامرة املقصد نالوا ممن عدد عمومته وأبناء بيته أهل من واملشرب،يسانده

األهىن والسكان،األعذب السلطان أهل الدعوة ـل ـي ـب س يف ـؤازره حىت،وي
وظهر جاهه وظهر،عال البالد أصقاع يف تشرف،وعرف أو زاره من مبعرفتهوكل

األكرب،انبهر وأخيه أبيه من املقام ورث أن بعد إىل،وخاصة وانتقاهلما ما مو بعد
األرواح مل القيام،عا أكمل باملقام خبالفته،وقام يليق ظهوراً فيه معتنياً،وظهر فكان

واألضياف الزوار واستقباهلم،باستقبال ضيافتهم يف عادات،كرمياً من بكثٍري مهتماً
اأ شؤو وترتيب واحلضرات الزيارات يف اليت،سالفه املباركة احلضرة حيضر وكان

والده ضريح يف البالد،تقام أهل من الغفري اجلم جامعةٌ،وحيضرها طويلةٌ فاحتةٌ وله
يف العلويني السادة أمساء فيها يستحضر الوقت من الكاملة الساعة حوايل تستمر شاملةٌ

مكان األ،كل والعبادوأمساء والزهاد أمجعني،ولياء األرض بقاع من ،والصاحلني
األضياف حب الكرمية خالله من أن أن،كما وأحبه فيه رغب إذا ضيفه يأمر وقد

ضيافته يف والشهرين الشهر مستعجالً،جيلس يراه أو الضيف يف يرغب ال ،وقد
املسنونة األيام الثالثة على .فيقتصر

رمحه له كانت يفكما والنساء للرجال وعظيةٌ ومذاكرات علميةٌ جلسات اللّه
البالد من حوهلا وما نصاب الئم،مساجد لومة اللّه يف تأخذه ال حيايب،وكان وال

اللّه رمحه الوالد سيدي عرفه وقد والسلطان، والعقد احلل أهل من كان ولو أحداً
حبضرموت زيارت،تعاىل يف قبل ذي من أكثر عرفه عاممث نصاب ملدينة األخرية ه

امليالد١٣٦٧ ترمي،من زيارة من أفوله عند احلبيب هذا على الوالد سيدي عرب حيث



 
 )( 

العام ذلك أجناله،خالل من عدد برفقته واألخ،وكان الترمجة كاتب الفقري وهم
مسيط بن عبداللّه بن أبوبكر العم وولد احملضار عمر واألخ املشهور علي بن ،علوي

حممد بالد،وامسه من عتق مدينة بلغ أن بعد زيارته على النية الوالد سيدي وعقد
العليا ال،العوالق له مت ـزحيث بامجالن آل مشايخ عند إىل،ول الرحلة نوى ومنها

العوالق بالد إىل الرحلة ليواصل أيام ثالثة حنو يف الرجوع مث للزيارة نصاب مدينة
و،السفلى املتاع مبرافقتهوترك وأمرنا عتق، مدينة يف بامجال آل عند اللوازم

املذكور احلبيب ملقابلة النفسي صالة،واالستعداد بعد نصاب مدينة وبلغنا
املعتادة جلستهم جيلسون وأقاربه إخوانه من وعدد احلبيب كان حيث ـر ـص ـع ال

م ـزلهيف الوان سيدي يستقبلون معه ومن احلبيب فخرج إ، ووجلنا ـزللد، املن ىل
املشهوراملبارك، السلفية الروحة تلك يف مقاعدنا موأخذنا قراء وواصلوا ة،

م، املغربومناقشا صالة وقت حان ال،حىت سيدي يففصلى البالد بأهل والد
اجلامع امسجد شنف اليت النصيحة يستمعون البالد أهل من الغفري اجلم وحضر ،

ب احلاضرين أمساع الوالد الصالةسيدي بني،عد املباركة الصورة هذه على احلال وظل
ثالثة أيام مدة النبوية املوالد وإقامة والذكر العلم جمالس وحضور اللّه إىل مث،الدعوة

البالد إىل للرحلة املقام صاحب الوالد سيدي أن،استأذن إال احلبيب من كان فما
يف البقاء إىل الوالد سيدي ودعا الرخصة باب حماوالت،نصابأغلق وتكررت

أن على األكيد العزم وعزم صمم قد كان احلبيب ولكن ؛ األمر يف الوالد سيدي
باعتذار الطلب ورد احملمدية الدعوة صوت إىل وحضرا بادية البالد أهل كل ،يستمع

والدعوة العلم لنشر ومعاهدها البالد مساجد يف الوالد سيدي لتنقل العدة وملا،وأعد
س املبرأى الرغبة لىب الوجوب حكم يف أصبح األمر أن الوالد الفقرييدي وأمر اركة

معه، إىلبالبقاء بالسفر واملرافقني اإلخوة من للبقية السماح يف احلبيب واستأذن
أحور،البالد إىل مث عتق مدينة إىل سفرهم جتهيز ومت هلم .فأذن



 
 )( 

مدي يف الوالد سيدي قضاها اليت املدة إحصاء تلكومت يف جاورها وما نصاب نة
الزمان من الشهرين قرابة كعبدان،)١(الفترة املشهورة والقرى املدن غالبية خالهلا زار
وحطيب وخورة ومرخة املبارك،وضرا بالوادي الشهرية املدن من حل،وغريها وحيثما

ـزأو والفرحن البشاشة بأمت معه ومن باستقباله يقومون األهايل كان طلقونوي،ل
اهلواء يف النارية األناشيد،العيارات عظيماً،وينشدون احتفاالً به .وحيتفلون

على بالسفر احلبيب من اإلذن حصل البالد ذه لإلقامة احملددة الفترة مرور وبعد
السفلى العوالق بالد إىل العودة ومما،طريق واهليئات، الصور بأعظم احلار الوداع ومت

ذلك يف عليناأذكره ولف للحبيب خاصة غرفة إىل السفر قبل دخولنا املهيب اليوم
وقال ثوبه بييت((: وعليه أهل اإلجازة))أنتم ومتت العلويني، سادتنا تقليد هو كما

الذكر وتلقني واملصافحة واملشابكة واخلاصة السادة،العامة مشايخ يعتاده وما
هذه مثل يف وأدعيٍة أقواٍل من أبيها،املواطنالعلويني بكرة عن البالد وخرجت

الكبري الوادي طرف إىل الوالد سيدي املودعني،مودعةً أن يذكر ما عجيب ومن
الدفوف وضرب السلفي والنشيد األهازيج بني وهم الوادي وسط إىل بلغوا حينما

املسري عن توقفوا النارية العيارات أخضِر،وإطالق طويٍل بثوٍب العامة أحد وجاء
صاحل بن أمحد احلبيب أقدام مع الوالد سيدي أقدام فيه فجمع منهم،اللون وطلب

باألمطار العباد وإغاثة البالد بسقيا اللّه إىل وأنا،االبتهال وِجالً خائفاً خالهلا وكنت
منهم ظَنٍّ حسن العامة هؤالء يفعله مما والنحيب بالبكاء يشهق الوالد سيدي أشاهد

                                                                 
املد) ١( هذه ـاينيف يع أياماً ومكث اجلدري مبرض نصاب مدينة يف الترمجة كاتب الفقري أصيب ة

الشفاء مت مث البالد،منه تلك يف العني))اجملعرة((ويسمونه ـ،بتشديد ـد احلم وللّه ـ وكان
أثراً يترك مل . خفيفاً



 
 )( 

طَِويَّ ونيٍةوِصدق األمة،ٍة لسقيا تعاىل اللّه إىل باالبتهال اَألكُفُّ متام،ورِفعِت بعد مث
الصعيد مدينة إىل البالد هذه غادرنا واملصافحة واملعانقة مساء،التوديع اخلرب ووصل

وما نصاب مدينة ومنها العليا العوالق بالد لسقيا املباركة السيول بوصول اليوم ذلك
التوجهفت،جاورها يف األخيار، أولئك نية وصدق الدعاء بقبول واالستبشار الفرح م

اجلبار العلي .إىل

القول الدالالت((: ومجلة حتمل كانت احلبيب ذا الوالد سيدي عالقة إن
ما لكثرة ولألوالد له والربكات واالستمداد املدد حصول على البينة والرباهني القاطعة

تالزم من بينهما وبركاتحصل وفيوض وإمدادات وإجازات وقراءات ،وحمادثات
الصاحلات تتم بنعمته الذي للّه .))واحلمد

شيئاً منها الدهر لنا حيفظ مل مراسالت الوالد وسيدي احلبيب بني كانت ،وقد
احلبيب أقارب بعض من ومراسالت بينهما الشعرية املراسالت بعض أيضا ،ومتت

حو يف يوجد ال صورةٌوكلها وال أصلٌ منها اآلن .زتنا

الداعي شيخه أخبار يتتبع الوالد سيدي الكبري،وكان أثره عن األنباء ويتشمم
البعيدة البالد تلك الدعاة،يف مواجهات من حصل ما البالد يف حصل أن بعد وخاصة

يف والسياسي االجتماعي التغيري حدوث بعد م دعو وشأن م شأ وحتقري وأذيتهم
عامالب جرى،١٣٨٧الد ما الوالد سيدي صدر يف واألمل اهلم ضاعف ما آخر وكان

عام قتلوه١٣٩٢خالل حىت اجلليل السيد ذا األوباش من األذى تضاعف حيث
يف الضحى١٣٩٢رجب٢٧شهيداً يف،بعد البالد أهل من مجاعة مع ودفن

سيئة أمنية أ،ظروف بعد العظمى الشهادة له اللّه ومذكراًوكتب وداعياً إماماً عاش ن



 
 )( 

السبيل سواء إىل بن،وهادياً طه احلبيب ولده مقامه يف وخلفه
صاحل بن سلف،)١(أمحد خلري خلف خري عمه،وهو اجلليل،وابن مل العا احلبيب

صاحل بن ـد ـم ـح م ـن ب ـد ـم وأح ـح ـال ص بن حممد بن اللّه،عبداللّه أخذ
األزما شرور وجنبهم الطغيانبأيديهم وحوادث .)٢(آمني،ن

                                                                 
شوال) ١( فاحتة املتوفاة احلداد بكر أيب بنت سلمى الصاحلة الشريفة ـاب،     ١٣٩٦وأمه نص مبدينة

علي يدعى أكرب أخ له والده،وكان حياة يف شاباً تويف عن.وقد ـ اهلدار((اه .))مذكرات
ـرب) ٢( الك ـن س يف مكابدةً العظيم القرآن حفظ احلداد صاحل بن أمحد احلبيب أن الثقات ،يذكر

فقط قالئلَ بأياٍم استشهاده قبل كامالً القرآن حفظ يف فراغه .وكان



 
 )( 

احلقي الصدقي،الوارثُ املقام يف األسالف اإلمام،ملواريث باللّه العارف
الصبا منذ ا نشأ الذي واألوصاف الشمائل حملاسن بعضهم،اجلامع عنه كتب الذي

تتغشاهش((: فقال ومهابٍة ووقاٍر مسٍت ذا عابداً زاهداً راضياً عفيفاً تقياً براً بَّ
. ))األنوار

عام بترمي عيدروس،١٣٣١ولد بن عبداللّه بن علوي اإلمام ـه ـي ـأب ب وترىب
الدين شهاب بن حممد تامة،بن عناية والده به اعتىن خاصة،وقد رعاية ،ورعاه
عليه املبارك نظره فراقه. وحل على يقوى ال والده إال،كان بالسفر له يأذن وال

شيخه لكونه لسيئون احلبشي حممد بن علي احلبيب يف،حلوِل هود اللّه نيب ولزيارة
املعهود .وقتها

فيه يقول والده حايل((: كان من أكرب حالُه ولدي بعض،))حممد من ومسعت
قال أنه املتعلقني علوي احلبيب وآله((:حميب عليه اللّه صلى والنيب إال حممداً مسيته ما

رأسه عند قال،))وسلم واسطة((: وأنه بال النَّيبِّ ِمن حممد ولدي مدد كان . ))ِإن
حاله عن لونه ينبيك حمبوباً جبالل،مهاباً واإلقرار حمبته على والكبري الصغري اجتمع

يقْد،قدره أن عدوُّه يستطع مل يشنيو مبا وصفه يف بفضله،ح أعداؤه شهد .بل

                                                                 
ص) ١( امللحق يف الصورة . ٣انظر



 
 )( 

و الصدور بانشراح مغمورة ترمي يف جمالسه ـزكانت واخلشيةن السكينة إذا،ول
ربك ذكرك إليه بقلبك،نظرت وقع قوله إىل استمعت احلبيب،وإن قول عليه ينطبق

العظيمة قصيدته يف القوم وصف يف بلفقيه عبداللّه بن ))فاتالرش((عبدالرمحن
)١(:

اللّه ِذكْر يشهر رؤوا اجلباِهإذا على سيما هلم فهو
اشتباِه بال معناهم اجلالِليعرف ذو يعرف ما حيِث ِمن

ِزينةْ أَجل التَّقوى ِمن تهلم ِلقاهم ـزعند السَِّكينةْن لُ
ـةْ ـن ـي املُِب ـةُ ـيَّ اجلَمِع بانفعاِلفوتحصلُ األلباب تجِذب

املريب الربكة احلبيب كأبيه أجالء شيوخ يد على الطريق وسلوك العلم ذي،أخذ
الوهيب الدين،العلم شهاب بن عبداللّه بن عيدروس،علوي بن عبداللّه واحلبيب
الشاطري،العيدروس عمر بن عبداللّه شيخ،واحلبيب بن عبدالباري واحلبيب
املشهور،العيدروس عبدالرمحن بن علي الشاطري،واحلبيب عمر بن أمحد ،واحلبيب

السَِّري بكر أيب عليه،واحلبيب قرأ وقد الزبيدي، عثمان بن مل سا بن حمفوظ والشيخ
والده بأمر سنة عشرين من .حنواً

من األمر خالفة توىل الدين شهاب بن عبداللّه بن علوي احلبيب والده تويف وملا
واملدارس،بعده واجملالس الزوايا قيام،فعمر خري باألمر بزاوية،وقام يدرس وكان

واخلميس االثنني يومي ظهر السكران بكر أيب بن علي والتذكري،الشيخ املولد ويقيم
                                                                 

الِوصال(() ١( أهِل ونسمات الكمال أَهِل مدرسةً))رشفَات تكون أن تكاد املذكور لإلمام قصيدةٌ
الذين أولئك من الصاحلني اللّه عباد ووصف اللّه إىل الطريق آداب ألهم جامعةً مستقلةً ذوقيةً

حضرموت مدرسة الشيخ،عرفتهم شرحها وافياًوقد شرحاً باسودان أمحد بن عبداللّه العالمة
خمطوطاً زال حجرية،ال طبعة طبعت فقد القصيدة . وأما



 
 )( 

الدين شهاب مبسجد اجلمعة سرور،ليليت مبسجد يوم،والثالثاء كل عصر والروحة
واخلميس االثنني .عدا

يفك الغنم يتعاهد كان إنه حىت نفسه وموت الشديد بتواضعه ميتاز اللّه رمحه ان
يوم كل مات،بيته حىت بنفسه لبنهن وحيلب أكلهن على،وحيمل مر إذا وكان

عليهم سلم غريه،صبياٍن صغرنا يف بالسالم يبادرنا أحداً أذكر إىل،)١(وال يأيت وقد
ـزم خبن فيقوم الناس عامة بعض بنفسهله وغري،دمتهم واملاء القهوة هلم فيحضر

م،ذلك دعو وجييب واملساكني الفقراء حيب الواحد،وكان اليوم يف حيضر وقد
فق واحد، كل خاطر ليجرب عزائم مخس أو اخلواطرأربع جرب على احلرص تام كان .د

قبل من ذلك وغري والشتم والتعنيف الشديد لألذى تعاىل اللّه رمحه بعضتعرض
البالد يف والنهي األمر وأهل احملتسب،احلساد الصابر مثال معهم وال،فكان يتربم ال

وكيدهم،يشكو مكرهم من اللّه .وحفظه
املشهور وآل الدين شهاب بآل املتصلة العالقة فهي الوالد بسيدي عالقته وأما

واحد أصل يف جيتمعون أ،حيث الكرام أسالفنا توارثه مما إن الفضلمث يعرفون م
الفضل من،ألهل كانوا ولو حىت وتواضعاً واعترافاً أدباً البعض لبعضهم وينطرحون

الطلب أو العمر يف شيخه،األقران من الفيض يستمد الوالد سيدي فنرى ولذلك
قبل الدين شهاب بن علوي بن حممد احلبيب اخللف تِركَِة يف السلف خليفة وأخيه

وبعدها والده األمور،وفاة على زيادةً الشامل واالحتاد الكامل االتصال هلما وحصل
                                                                 

ـِئ) ١( الناش اللّه إىل الداعي األخ ـِة ـم ـرج ـتَّ ال ـوَّدِة ـس م ـِب ـِ ـات ـك ل ـارةُ ـب ـع ال
ـِن اب حفيٍظ بِن ِمل سا بِن حممِد بِن عمر احلبيب مواله ـِة ـاع ط ـِنيف ب ـِر بك أيب ـيِخ الش

ٍم ـ ـال .س



 
 )( 

ذلك وغري وإلقاٍم وتلقٍني وتشبيٍك وإلباٍس إجازٍة من األسالف لدى عليها ملتعارف احلسية
.

يف الوالد لسيدي مرافقاً كان الذي املشهور علي بن أمحد األخ أخربين وقد
عام حضرموت إىل األخرية سيد١٣٩٢رحلته احلبيبأن وشيخه أخاه زار الوالد ي
م يف مرات عدة علوي بن ـزحممد شهابن بن عبداللّه بن علوي احلبيب والده ل

واالستئناس التام االنبساط هلم وحصل وما،الدين، الناس حالة الوالد سيدي وشكا
والصالح والفضل العلم بأهل واستخفاٍف األخالق يف تدهوٍر من احلال إليه ،وصل

ربفأظهر من الواردة للمقادير املطلق االستسالم يف الكمال غاية حممد احلبيب
القائلة،األرباب األبيات الوالد سيدي : فاستذكر

لَك األمر فما اِإلعِتراض الفَلَكدِع جرياِن يف احلكم وال
حكِْمِه يف اللّه تسأَِل بوال ـةَ ـجَّ لُ خاض ـلَحفمن ه كٍر

الوالد سيدي سافر بالغرائب املشحون العام ذلك يف خفيٍّ أمٍر تدبري اللّه أراد وملا
املفضال وشيخه بأخيه يلتقي أن دون ترمي العم،من مع إليه السالم بإيداع واكتفى

األفق يف تغٍري من حصل ِلما املشهور جيالين العلماء،عبدالقادر لبعض وقبٍض
بع تعاىل اللّه إىل العاموالدعاة ذلك من األوىل مجادى يف دوعن وادي من أوبتهم ،د

األبد إىل بينهما العهد آخر ذلك األبرار،وكان رمحة اللّه احلبيب،رمحهما تويف
عام ثاين ربيع من الثالثاء يوم الدين شهاب بن علوي بن يذاكر١٤٠٠حممد وهو

ا حبول االبتهاج خالل املسيلة مدينة يف مواله إىل بنويدعو حسني بن عبداللّه حلبيب
عميق،طاهر وأثر عظيم صدى ملوته عظيماً،وكان حزناً ِلفَقِْدِه الناس ،وحِزن

ـهم ـت وألسن قرائحهم والوعاظُ أقالمهم الشعراُء به،وتناول يرثى أن جيب مبا ورثَوه
الصابر الداعية حدثت،ذلك الذي اليوم ذلك يف رثاه من مجلة القدرومن مفاجأة فيه



 
 )( 

األواب الصاحل املبارك شهاب،ولده بن علوي بن حممد بن ما،عبداللّه مجلة ومن
والده يف :قاله

راجعون إليه وإنا للّه العظيم،إنا العلي باللّه إال قوة وال حول جعلْنا{ ،وال وما
اخلَاِلد فَهم ِمتَّ أَفَِإنْ اخلُلْد قَبِلك ِمن املَوت{،}ونَِلبشٍر ذَاِئقَةُ نفٍْس :}كُل

ـ داِخلُه النَّاِس وكُل باب املَوت ـ
إحسان قدم من خبت لكن أموات ـا ـن ـل رحل،وك اللّه رمحه الوالد وهذا

اللّه إىل الدعوة ينشر وهو اللّه ـى،إىل ـال ـع ت ـال ِمن{ : ق ـرج ـخ ي ـن وم
ا إىل مهاِجراً ـِه ـِت ـي اللّهب على أَجره وقَع فَقَد املَوت ويدِركْه ورسوِلِه خرج،}للّه

ـذي ال طاهر بن حسني بن عبداللّه ـب ـي ـب ـح ال اإلمام شرح إىل ونية بقصد
فيه القائل ـول ـق حسني((: ي بن عبداللّه على الفقيه بانفضل )١(ما

ندر،)) والوالد
صاحلة الد،بنية ينشر أماموقام الشريفة روحه فاضت املذاكرة آخر ويف اللّه إىل عوة
املسلمني،الضريح مجيع وعلى علينا خيلفه اللّه للّه، ـد ـم ـح حنن،ال شو

رجالنا وفقدنا آباءنا ـدنا ـق نرجع،ف وأن نتذكر وأن نعترب أن علينا واجب واآلن
اللّه إىل نتوب وأن اللّه لو،إىل مالزم الوالد هذا علويوكان اجلد على،الده وكان

علوي احلبيب فيه قال حىت مرضية طريقة وعلى حسنة مقامه((: طريقة حممد هذا
معي،عظيم هو ما سر السر،))ومعه هذا من شي لنا جيعل ـ اللّه شاء إن ـ ،اللّه

                                                                 
ومؤسسها) ١( باعلوي آل مدرسة شيخ باعلوي علي بن حممد اإلمام هو هنا ـويف،الفقيه ت ـد وق

عام اللّه كتابنا،٦٥٣رمحه يف انفراداً له ترمجنا املقدم((وقد الفقيه األعظم يف،))األستاذ وهو
للطباعة عبدال،طريقه اإلمام هو حسني بن ـموعبداللّه العل ـة أئم أحد طاهر بن حسني بن لّه

حبضرموت والسياسي واالجتماعي العلمي ـد،واإلصالح أمح بن حممد احلبيب كتبه ما وانظر
يف احلضرمي((الشاطري التاريخ ـام))أدوار ع ـام اإلم هذا تويف وقد اإلمام، هذا ١٢٧٢عن

تعاىل اللّه .رمحه



 
 )( 

املتقني من ـ اللّه شاء إن ـ وجيعلنا صاحل، خبلف املسلمني مجيع وعلى علينا ،وخيلفه
يف أَمَّهم ِلمن املطعمني الكراِم الرجال هلؤالء املتبعني من ـ اللّه شاء إن ـ وجيعلنا

واملَحل .اِخلصِب
بن: قالوا عبداللّه احلبيب كتب مات ملا العطاس حسن بن أمحد احلبيب إن

ألهله تعزية شهاب بن فجأة،عبدالرمحن ماتوا يل الرجال من عدد ويف فيه وعزاهم
منه،هكذا استعاذ النيب الفجاء عظيمة،وموت بفاجعة فجعنا باألمس وهي،وحنن

فيه يقال أن حيق الذي العظيم اإلمام هذا العظيم،: موت القرآن وحفظ بترمي ولد
طيبة سرية على والده،ونشأ رجلي يكبس حىت ينام ال يف،فكان معه يقوم وكان

به وباراً حال ل،كل ادعوا الرجالوحنن كمل من نكون وأن هلم خلفاء نكون أن ،نا
مقصرين اال بنظر،حنن إلينا ينظروا وأن لنا يدعو أن آبائنا من ما،ونرجو فنحن

قام ملا حممد الوالد كما األدب سلوك من خري األمر امتثال قلنا ولكن نقوم أن حيسن
علوي احلبيب جنازة م،يف ونلحق مثلهم نكون أن عسى م: وحنن فاحلقنا رب يا

ربنا صاحل،يا خبلف علينا اخلفه نقص،اللّهم تعاىل،انتقصناه أَنا{ : قال يروا أَولَم
أَطْراِفها ِمن ننقُصها األرض اإلمام،}نأيت هذا موت النقص إمامنا،ومن كان

عوران بعده وصرنا شيء كل يف : وقدوتنا
مفاِو يف حيارى ـا ـرن جهِلناوِص الغفِْلِز ـِْرحِة السُّوي ِبالبهِم نشبَّه

الطِريق ندِري ال ـطُ ـبَّ ..نخ

به أهله خبت يا موته بعد اآلن الرجال،هو كبار من وبايكون عليهم بايقدم
تامة،عندهم مبقابلة يقول،وبايقابلونه كان علوي احلبيب سيما ولدي((: ال هذا
وابينوصديق كثري،))ي البنه،وحيبه جعله معه ربنا،واللي عسى اللّه شاء وإن

بأصله الفرع واال،يلحق حصلوا ما معشار عشر يف حىت اللّه شاء إن حننا ونكون



 
 )( 

القائل قال كما ومغرِِّب((: حنن مشرٍِّق بني أو،))شتَّانَ أخالقهم ربع حىت فينا ما
مم شي أو عشر أو فيهمسدس رأيناه طريقة،ا على مضوا م أل ؛ عليه مضوا ومما

اللّه،حسنة عصوا ما نشؤوا شيء،منذ وال صبوا وهلم،وال احلسنة املرائي وهلم
والقيام وفاته،العبادة ليلة حىت الليل قيام ترك ـ،ما اللّه شاء إن ـ يرمحه اللّه

املسلمني مجيع وعلى صاحل خبلف علينا مات،وخيلفه ملا شهاب بن علوي احلبيب قال
قال الكاف عبداللّه بن وحسن الشاطري عمر بن أمحد وعمي احلداد عيسى : احلبيب

بلدهم وعلى أوالدهم وعلى قبيلتهم على نقص علينا،))هؤالء نقص الوالد هذا وحنن
جم نقول،كبري ولكن ؛ علوي احلبيب افتقدنا اآلن اال حنن بربكتهم: وعاد عسى

ـناربِّ ِبحرمِتِهممركَِتِهـببفانفَع احلسىن واهِدنا
طَِريقَِتِهم يف ـِنوأَِمتنا ـت الِف ِمن ومعافاٍة

الثابت بالقول اللّه شاء إن يثبته الرجال،اللّه هلؤالء املقابلني كبار من ،ويكون
يردونه حسنة،حاشا مبقابلة ي،بايقابلونه عمراللّه بعد حنن ويثبتنا الثابت بالقول ثبته

املسلمني ومجيع منكم،طويل والعفو لنا وادعو وإليكم إيلّ ينظر اللّه .وأن

يف الشاطري عمر بن اللّه ـد ـب ع بن مل سا العالمة ـد ـي ـس ال م ـ ـل ـك وت
به حتدث ما مجلة من وقال املناسبة، :)١(تلك
األ هذه يف علينا املوت التقط مضيئةوقد درة العلوية.. يام الساللة من .. وجوهرة

:  ِمن
واهلُدى والفُتوَِّة النُّبوَِّة املُتوقِعبيِت ويف املاضي يف والعلِم

                                                                 
شاملةٌ) ١( طويلةٌ كلمةٌ مل سا احلبيب أثبتناه،حاويةٌكلمة ما منها ـثٍري،اخترنا ك من قليلٌ .وهو



 
 )( 

كَفِه على نقاد اِجليادواملوت منها خيتار جواهر

املسلمني علماء من عاملاً علينا املوت ا،أخذ العباد من : لصاحلنيوعابداً
خلْوِتِه سجاد ليلِتِه التَّعبابكّاُء يستعِذب ماِلِكِه خوِف ِمن

اإلسالم عظماء من عظيماً علينا املوت اإلسالم،أخذ علماء من وموت،وعاملاً
بأهله خاصة مصيبة ليست والصاحل مل أمجعني،العا املسلمني على عامة مصيبته إن ،بل

القائل  : قال
واحٍد هلْك هلْكُه قيس كان تصدَّعاوما قَوٍم ـانُ ـي ـن ب ولكنَّه

طُِمس جنم مل العا موت أن والسالم الصالة عليه الرسول أخرب مصيبةٌ،وقد وأنه
ـر ـب يج ال والسالم،وكسر الصالة عليه يف((: فقال النملةَ حىت ومالئكته اللّه إن

ا وحىت اخلريجحِرها الناِس معلِمي على لَيصلونَ حبِرها يف جنم،))حليتانَ مل العا وموت
مل،طُِمس عا موت من أيسر قبيلة العظيم،،وملوت اإلمام هذا علينا املوت أخذ

سيدنا الصاحل باخللف خيلفه وأن وأسباطه وأحفاده أوالده يف يبارك أن اللّه نسأل
بن حممد ومربينا بنووالدنا علي بن حممد بن عيدروس بن عبداللّه بن علوي

بن أمحد األصغر الدين شهاب سيدنا بن حممد بن علي بن عيدروس بن عبداللّه
الشيخ سيدنا بن عبدالرمحن بن أمحد األكرب الدين شهاب سيدنا بن عبدالرمحن

عل بن الدويلة موىل حممد بن السقاف عبدالرمحن بن السكران بكر أيب بن بنعلي ي
بن علوي بن علي بن ـد ـم ـح م بن علي بن حممد املقدم الفقيه سيدنا بن علوي

ابن النقيب حممد بن عيسى بن أمحد اللّه إىل املهاجر ابن عبيداللّه بن علوي بن حممد
بن الباقر حممد اإلمام سيدنا ابن الصادق جعفر اإلمام سيدنا ابن العريضي علي سيدنا



 
 )( 

العاب زين علي ـا ـدن ـي اللّه،دينس رسول بنت الزهراء فاطمة بن احلسني ابن وهو
وسلم عليه اللّه .صلى

والعلماء اخلطباء من عدد مل سا احلبيب بعد احلبيب،،وتكلم يف القول وأفاضوا
احلاجة عند إليه العودة ميكن خاص شريط يف اخلطب هذه احملبني بعض مجع ،وقد

حمم احلبيب عن احلديث ـِتم ـت اليتوأَخ األبيات ببعض الدين شهاب بن علوي بن د
عدن مدينة يف روحه على أقيمت اليت التأبني حفلة يف أقرأها أن الدواعي حركتين

روحه على الدرس ختم يف أَبان : مبسجد
حممٍد مبوِت الدنيا أرى ؟قفراً الوادي حالُ كيف للفجيعِة يا

؟ بعده واجملالس املواطن اهلاديأَكيف البِهيَّ ـاه ـي مح ِلفَت
على األماِن رشاِدِبوجِهِه))سروِر((برد ـض ـي فَ الوَّضاِء وبوجِهِه

ـقاتدرس ـلَ ح تيتَّمت يناديهالرِّباِط فيِه املشهود واملولد
ت ـزوتِرمي لفراقهن دمعها العاِبِدف ِبموِت ـى ـلَ السَّجَّاِدثَكْ

كَِمثِْلِه الزَّمانُ فَقَد ما اَألجداِدواللّه ِلِسريِة اجلَِميع يدعو
محمودٍة ساللٍَة ِلخِري ـف ـلَ وِجهاِدخ ِبِهمٍَّة الطِريق سلَك

املباركني أوالده الدين شهاِب بِن علويِّ بن حممد احلبيب ،عبداللّه:  خلَف
والدهو بعد اخلالفة بأمر القائم وجده،هو والده حياة منذ هلا مهيأ كان ويليه،وقد

علي املبارك الشجي،أخوه الصوت مث،ذو وأبيه، جده مقام يف أخيه عضد وهو
أصغرهم،أبوبكر ـل،وهو ـم ـع ي احلجاز بأرض لإلقامة األسباب له اللّه وهيأ

جماهداً ـدُّ ـكُ جمالس،وي ومستفيداًوحيضر مستمداً والفضل منهم،العلم ولكل
مباركةٌ خري،ذريةٌ يف م ميتع أن اللّه بأهلها،نسأل الزوايا يعمر وجيعلنا،وأن



 
 )( 

األشهاد يقوم ويوم الدنيا هذه يف أعني قرة اآلباء،وإياهم على والرضا السرور ندخل
وسل،واألجداد وآله عليه اللّه صلى حممد حبيبنا .موعلى

بن عيدروس بن بكر أيب بن عبداللّه بن حفيظ بن مل سا العالمة احلبيب هو
الشيخ ابن احلسني بن عيدروس بن بكر أيب بن عمر بن عيدروس بن عمر

العلوي مل سا بن بكر يف،)١(أيب جباوة يفولد بندواسة شوال٢٥بلد ،١٢٨٨شهر
يف جاوة من والده به سافر أن به اللّه عناية اخلري١٥ومن إىل١٢٩٧صفر

مشطة حوطة املعلم،حضرموت يد على القرآن قراءة يف شرع ا ذا السنة هذه ويف
باشعيب سعيد بن بأجرته،عبود السويري قرية من لتعليمه والده استقدمه مث،حيث

احلجاست إىل األول سفر عند آخر معلما بعده الواسطة،،أجر قرية من الثاين وكان
باشعيب احلسن بن عبداللّه األوالد،وامسه من مجلة مبعية كله القرآن عنده وأكمل

.الصغار
سنة أوائل العلم١٣٠٤ويف لطلب ترمي إىل مشطة من ـده وال ـه ب ـل رح

العظيم القرآن ولدراسة بن،الشريف، اللّه ـد ـب ع املعلم يد على مرات ذلك ومت
مريم أيب قبة يف باغريب اجلامع،أمحد مسجد يف املعلم،وحيناً مسجد يف وحيناً

بالسحيل من،املذكور عدد مع له مت حىت املذكور املعلم ـت بي يف سكناه وكانت
م إىل االنتقال العلم ـزطلبة املشهورن حممد بن عبدالرمحن احلبيب هذا،ل ويف

ـزامل املشهورن عبدالرمحن اإلمام شيخه بسري الطلبة بقية مع سريه كان املبارك ،ل

                                                                 
عن) ١( الترمجة اإلله((أخذت التصرف))منحة من شيء مع مل سا .للحبيب



 
 )( 

لتدارس السكران بكر أيب بن علي الشيخ مسجد إىل الليل آخر من معه فيقومون
الفجر حىت اإلشراق،القرآن إىل احلبيب عند الكتب بعض يف قراءة مث،مث

احلبيب ـت بي إىل ـودة ـع ت،ال املشايخمث بيوت يف علمية جمالس على اليوم وزيع
العلم طلبة إلفادة وقتهم م،الباذلني ـ ـري ـت ب م ـ ـال س ـب ـي ـب ـح ال ومكث

تقريباً واحٍد عاٍم مدةَ القاعدة هذه ـى ـل سنة،ع سيئون إىل انتقل لزواج١٣٠٥مث
ـون ـئ ـي ـس ب ومشطة،والده ترمي وبني بينها متنقالً العلم لطلب مكث ا مدةو

ـر ـث أك أو ـف ـص ون مبشطة،سنتني وتزوج زمانه أشياخ من عدد على ،وقرأ
س احلرام اللّه ـت بي حج على عزم حىت واآلخر، احلني بني ترمي على يتردد نةوبقي

اج،١٣٢٠ والصلحاء،وهناك العلماء من بعدد بلدهتمع إىل عاد مث عنهم وأخذ
منها،حبضرموت عديدةٌ رحالت له سنةوكانت دوعن وادي إىل ،١٣٤٩رحالته

سنة احلرمني إىل الثانية رحلته جاوة،١٣٥٥ومنها إىل إىل،١٣٥٦ودخل رحل مث
أخرى مرة وجاوة سنة،اهلند احلرمني إىل عاد زجنبار،١٣٥٧مث إىل رحل ومنها

يف،وممباسة املبارك موطنه إىل وبلغ وحضرموت عدن إىل عاد األوىل٢٥مث مجادى
١٣٥٨.

عصره علماء بكبار واجتماع اتصال الرحالت هذه كل يف له كان،وكان ومن
مصره يف الوصايا،ظاهراً من ومثارها االتصاالت هذه ـموع ـج م ـت ـب أث وقد

ـ ب املسمى املبارك مصنفه يف واملكاتبات ببعض((واإلجازات االتصال يف اإلله منحة
الكالم،))أولياه عند القول األكابروأفاض أشياخه ثبتاً،عن حمتواه يف اجلمع يعد بل

ومعىن حساً م ارتبط الذين األشياخ أولئك وأعمال من،ألحوال جمموع وكان
شيخا وأربعني وتسعة مائة األشياخ من حفيظ،أثبتهم احلبيب والده مقدمتهم يف يأيت

يف املتوىف اللّه رمحه عبداللّه سنة١٧بن الديارواحلب،١٣٤٠رجب مفيت العالمة يب



 
 )( 

يف املولود املشهور حممد بن عبدالرمحن احلبيب سنة٢٩احلضرمية ١٢٥٠شعبان
املوافق السبت ليلة سنة١٧واملتوىف اخلري احلبيب،١٣٢٠ظفر اجلهبذ واإلمام

يف املتوىف احلبشي عمر بن سنة٩عيدروس الزاهد،١٣١٤رجب ـيب ـب ـح وال
عبدالرمح بن علي يفاألواب املتوىف املشهور حسني بن حممد بن سنة٩ن شوال

شهر،بترمي١٣٤٤ يف ـريضة ـح ب املولود العطاس ـن ـس ح بن أمحد واحلبيب
يف١٢٥٧رمضان حبريضة سنة١٦واملتوىف رجب شيوخه،١٣٣٤شهر من وذكر

املشهور بكر أيب بن عبدالرمحن بن علوي املذكور،اجلد الكتاب يف ترتيبه وكان
صا والتسعني اجلد،٢٣٥خلامس سيدي ترمجة يف املذكورة الترمجة هذه أثبتنا وقد

عنه واآلخذين تالميذه عن احلديث عند املشهور عبدالرمحن بن وهلذا،علوي
سيدي إىل االرتباط سرى علوي واجلد حفيظ بن مل سا احلبيب بني الوثيق االتصال

املذكور احلبيب مع اللق،الوالد بينهما حصلتومت عديدة مرات ومشطة ترمي يف اء
املفرحة واحملادثات املؤنسة املذاكرات جنل،خالهلا على مل سا احلبيب يبخل مل و

واإلجازة واإللباس اإللقام فحصل شيخه حرص،وحفيد اليت السنني إحدى ويف
ولده برفقة مشطة إىل الوالد سيدي أخذنا حضرموت إىل فيها نرافقه أن الوالد سيدي

والدهاإل لزيارة حفيظ بن مل سا بن حممد العالمة وبنا،مام الوالد بسيدي ،ففرح
والتربك واالرتباط املدد منه لنا حياته،وحصل أيام أخريات مل سا احلبيب بقي وقد

وموت والتواضع األدب غاية مع دينهم أمر يف للناس ومعلماً ـاً ومفتي مرشداً مبشطة
يعرف،النفس أن يكاد ال إخفاءحىت على حلرصه العامة اجملالس من جملساً دخل إذا

والشهرة الظهور من والتستر سنة،نفسه رجب يف اللّه ـه ـم رح وفاته وكانت
األبرار١٣٧٨ رمحة اللّه رمحه سنة التسعني بلغ أن بعد مشطة .مبدينة



 
 )( 

املدققالفقيه احملقق،اجلهبذُ احلجةُ إىل،والعالمةُ دفته من العمر أنفق الذي
ـليم،دفته ـع ـت وال العلم على واخلاص،مكباً للعام بكل،والنفع أوقاته عامراً

ومفيد سنة،مِجدٍّ يف ترمي مبدينة اهلجرة١٣١٩ولد العظيم،من القرآن ،وحفظ
الع الناسك بأبيه عبدالرمحنوترىب بن علي احلبيب التامة،ابد الرعاية منحه حيث

والعامة اخلاصة العناية عليه بلغ،وحط ما بلغ أيب،حىت الشيِخ ِلقُبَِّة كان كما
الربانيِة الربكاِت بذْر ٍم ـ ـ حياته،مري باكورة يف الرمحانيِة اإلمداداِت وأول،وفيِض

األشي،خطواته من بعدها له البصائر،وكان مبجالستهم وتنفتح العني م تقر من اخ
احملاضر بأنوارهم الداعي،ومتتلئ املراعي،كاحلبيب بن،واألستاذ عبداللّه احلبيب

الشاطري صاحب،عمر الشاطري عمر بن أمحد النفيس((واحلبيب وقد،))الياقوت
الكلفة بينهما أسقطت وأُلْفَةٌ مودةٌ بينهما .كانت

الدينوم شهاب بن علوي احلبيب أشياخه شيخ،ن بن عبدالباري واحلبيب
العيدروس،العيدروس عيدروس بن عبداللّه احلقبة،واحلبيب هذه شيوخ من وغريهم

واملعلوم العلم من الفهوم وحبور العلوم فنون ومعهم م خاض الذين وكان،املباركة
أوقات يف واخلاصة العامة املدارس يفارق فحول،انعقادهاال من أنه عرف بل

والعلمية،روادها الفقهية اجملالس املفيت،وتصدر الباِقعةَ تويف،وكان أن بعد وخاصة
عام الدين شهاب بن عبداللّه بن علوي تصدر،١٣٦٨احلبيب أنه ذكر حيث
علي الشيخ وزاوية الفقيه سيدنا زاوية يف الترب،للتدريس لزيارة بالناس يوموتقدم يف ة

املشهود اجلامع،اجلمعة مكتبة يف يقيمه كان درس الدروس،وله إىل باإلضافة هذا



 
 )( 

مب يعقدها كان اليت ـزاخلاصة حمضرِةن يف عبدالرمحن)١(له احلبيب جدِّه
ـور ـه ـش ـم العلم،ال طلبة من أقرانه بن،وحيضرها حممد العالمة احلبيب مثل
الشاطري ـوي،أمحد ـل ع العيدروسواحلبيب عبداللّه بن عمر ـن والسيد،ب

بن العيدروسحممد حفيظ،عبداللّه بن مل سا بن حممد ـة ـالم ـع ال والسيد،والسيد
خرد علوي بن مل سا اجملالس،العالمة على املتلهفني العلم وطلبة ترمي علماء من وأمثاهلم

.والفوائد

املشهور عبداللّه بن حسني املبارك ولده ذكر هجوموقد من يعاين كان والده أن
متجلداً كان ذلك مع ولكنه ؛ راحته وتقلق جسده تنهش عديدٍة وأمراٍض ابتالءاٍت

املشقات على به،صبوراً مما شيئاً يظهر يكاد وخاصته،ال أهله أقرب على بل،حىت
لدع يستجيب ال من على قَلِْبِه تغيُِّر ِمن تحرُّزاً بنفسه نفسه خيدم بلكان وحاجته، وته

واالحتمال الصرب يف حيتذى مثاالً .كان

عجيبٍة وبديهٍة متَِّقٍد ذكاٍء مع الطبع يف باحلدة ومعاصروه أصحابه ـرفه ع
واملعلومات للحفظ نادٍر حريصاً،واستذكاٍر كان أنه الكل أمجع فقد ذلك كل ومع

الصاحل السلف وأخالق بآداب الكليِّ التمسك على احلرص الدَّعِة،كل إىل مييل ال
طائل،والتكاسل حتته ال فيما أوقاته ضياع يف يرغب رغبته،وال كثرة من إنه حىت

تقريبا مرات عشر احلج إىل رحل العلوم من االستزادة أن،يف األمر ذلك له فأتاح
واألمصار األقطار شىت من وصلحاء علماء على ويتعرف احلرمني بشيوخ ،يتصل

من مويستفيد ومعاشر الناس أحوال ومعرفة والتحمل الصرب دروس وتنقالته رحالته

                                                                 
املختلفة) ١( واجملالس الدروس فيها تعقد اليت الغرفة أو القاعة هي .  احملضرة



 
 )( 

وفقهه علمه صرح بناء يف الواسع األثر له كان مما وقراهم م مد يف وخلطتهم
والدين احلق نصرة على القائمة الفقهية،ومناقشاته الرسائل من عدداً صنف وقد

والعام اخلاص النفع يف رغبة حررها اليت زالت،املختصرة ال شرعيةٌ فتاوى أيضاً وله
املباركني أوالده لدى حلفظ حىت،قيد االبتالء جنود عليه دفع إليه أخذه اللّه أراد وملا

حيمله من مع إال الفراش يربح ال خالهلا كان العامني تقارب مدة فراشه على أقعدته
مب املنية وافته حىت ـزويساعده عامن ترمي مدينة يف زنبل،ودف،١٣٨٨له مبقربة ن

قربه على اللّه((: وكتب كتاب حافظ الفقيه .))العالمة

تكرار من واضحاً فكان تعاىل اللّه رمحه الوالد بسيدي وارتباطه عالقته أما
التقائهما عند واالستمداد املدد وحصول بينهما الساعات،الزيارات يقضيان حيث

وأخبارهم القوم أحوال ذكر يتعرض،يف اليتوقد املسائل عويصات من لشيء ون
يوم كل احلبيب يبحثها اليت املواضيع أحد عادة الوالد،تكون سيدي مع شهدنا وقد

عديدة جلسات املشهور حسني بن عبدالرمحن احلبيب حمضرة شرف،يف لنا كان
سيدي و املذكور احلبيب بني تبودلت اليت واإلجازات واإللقام باإللباس املشاركة

تعاىلالوالد اللّه السلف،رمحهم بقصائد الفقري إلنشاد يطرب كان ما،كما وكثرياً
عينيه على تثبت ال اليت نظارته وراء من يف حيدق أشهده يتفحص،كنت هو وكأمنا
الذوق على التعرف يف املبتدئة النفس تصدرها اليت الكلمة،النغمة بني والربط

فيها ـال ـع ـف واالن كث،املنشودة عندبل عينيه على تتحدر دموعه رأيت ما رياً
الصاحلني ذكر الفاحتة،ورود ترتيبه السوي،وخالل املهيع شيوخ من،واستحضاره
علوي بين . ) ١(السادة

                                                                 
فيه) ١( زرنا اليت السنني إحدى يف الوالد سيدي منه طلب ـىكما عل ـا يطلعن أن ـرمي ت مدينة ا

العلويني(( السادة ألنساب الكبري ـت ـب ـهور))الث املش ـدالرمحن عب احلبيب جده مجعه ،الذي



 
 )( 

املوقع على الواسعة احملضرة تلك يف يعرفنا تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي كان وقد
عب بن علي احلبيب شيخه فيه جيلس كان املشهورالذي مرحلة،دالرمحن ويتذكر

يديه على وأخذه مبجلس،تعلمه اخلاص املوقع هي الواسعة احملضرة تلك وكانت
املشهور حسني بن عبدالرمحن احلبيب وتأليف ومراجعة تلك،ومطالعة ألف وفيها

النافعة الناصعة،الكتب التارخيية السالسل األبرار،وأرخ رمحة اللّه ،رمحهم
اروأسكنه األ حتتها من جتري جنات .)١(م

الشيخ ابن احلسني بن عبداللّه بن حمسن بن أمحد السيد اإلسالم فخر اإلمام ـو ه
مل سا بن بكر واملكارم،أيب املعايل األفك،ذي وسليم األسرار واخلائض،اروارث

الغزار الواليات أمحد،حبور بن عبداللّه العالمة السيد ومريده حفيده عنه كتب الذي
صورته ما :اهلدار
املفرد عصِره،العلَم جبِني دهره،غُرَّةُ أيام خوارق،وحلية يف الزمن آية

الساطع اجللي والكشف الالمع،العادات القوي الرياضات،والربهان صاحب
اخللوات يف واألذكار ـز،والعبادات وكربياتن اآلثار جبالئل احلافل املكال يل

الشاق واجملهود .األعمال
                                                                                                                                                    

عليه وأطلعنا الطلب من،فلىب موقعها يف يده خبط أمساءنا العلوية((وأثبت .))الشجرة
حسني) ١( له املترجم احلبيب جنل مبساعدة الترمجة هذه ـت ـع ـم ـنج ب ـي عل بن عبداللّه بن

احملروسة جدة مبدينة املشهور .عبدالرمحن



 
 )( 

والورع واإلخالص والعمل العلم يف وداخالً ساحالً عصِرِه أهلُ له أَذْعن
وعالنيةً سراً اللّه مع والصدق واملدهشات،،واالستقامة الكرامات يديه على فظهرت

وعظماءوكان وعلماء، ملوك من فج كل من الناس تؤمُّه محجاً باملكال قصره
وأولياء،وزعماء دعواته،وصلحاء صاحل نظراته،اللتماس ميلي،وصادق وهو

اللدنية علومه نفائس درر من الدينية،عليهم الغالية يرشد،ونصائحه ما وكثريا
املرشد بأسلوب واحلكام والقضاة املستقيم،احلكيمامللوك الغيور وال،والواعظ

الئم لومة احلق يف .خيشى

اسم حتت حياته يف طبعت وسلم وآله عليه اللّه صلى النيب على صلوات : له
ك(( وخمتصر األنوار ـزروض والطيب،))األسرارن النبوي بالسر حافلة وهي

األسبوعية أوراده من الصاحلني بعض جعلها آثارهافظ،املصطفوي، عليه هرت
إدرارها بربكة روحه .وصفت

املسلكني الشيوخ أكابر عن وتلقٍّ أخذٌ اللّه رمحه له الرتب،وكان أهل
ـ،والتمكني ب املعروف ـت ـب الث يف أمحد بن عبداللّه السيد أيضا العقد((مجعهم

بن حمسن بن أمحد اإلسالم فخر اإلمام إليه وصل ما وتقييد ضبط يف عبداللّهالفريد
األسانيد من مل سا بن بكر أيب الشيخ ابن تتبع،))اهلدار خالل من ظهر وقد

واس عنهم أخذ الذين شيوخه أن املذكور ـت ـب سائرالث يف متفرقون منهم تمد
احلصرالبالد ال املثال سبيل على فمنهم العطاس: ، حسن بن أمحد وكانت،احلبيب



 
 )( 

صد وقد الصالت، أعظم من ـصلته ب املسمى ثبته به الفريد((ر ))العقد
احلبيب،)١(

الغرفة ساكن احلبشي عمر بن السقاف،عيدروس قطبان أمحد بن عبدالقادر واحلبيب
جاوة سيئون،جبهة ساكن احلبشي حسني بن حممد بن علي ـبيب ـح ،وال

حيىي بن عمر بن أبوبكر العطا،واحلبيب عبداللّه بن صاحل بن حممد ساكنواحلبيب س
بن،عمد حسن واحلبيب

شبام بلدة ساكن مسيط بن حسن،أمحد بن علي بن هود بن هادون بن عمر واحلبيب
حريضة،العطاس بلدة ساكن العطاس بكر أيب بن عبداللّه طاهر،واحلبيب واحلبيب

قيدون ببلدة عبداللّه وابنه احلداد عمر عبداللّ،بن باللّه العارف املكاشف هواحلبيب
صاحب العطاس حمسن الفياضة،)بوقور( بن العلوم صاحب الصفوة واحلبيب

صاحب املشهور ـن ـي ـس ح بن ـد ـم ـح م بن ))البغية((عبدالرمحن
)٢(،

صاحب اهلندوان علي بن علوي بن،)روغة(واحلبيب حممد ـب ـي ـب ـح وال
احلبشي واحل،عيدروس احلداد، حسن بن علي بن عبداللّه بنواحلبيب أمحد بيب

مل سا بن بكر أيب الشيخ ابن مل سا بن احملضار،هادي حممد بن أمحد ،واحلبيب

                                                                 
أزهرية) ١( طبعةً طبع . وقد
ـدبغية((وامسه) ٢( فوائ ـم ض مع املتأخرين العلماء من األئمة بعض فتاوى تلخيص يف املسترشدين

اجملتهدين للعلماء شىت كتب من ـوارِد،))مجة بش حشِيت نفيسةٌ حاشيةٌ ـوابطمطبوع،وهو الض
ـة املطول ـاوى ـ ـت ـف ال ـن م جمموعٍة من متضلٍع فقيٍه بيد ولُخِّصت العلمية والفوائد : وهي،الفقهية

حيىي بن عمر بن عبداللّه واإلمام بلفقيه، حسني بن عبداللّه اإلمام ـقاف،فتاوى س ـن ب علوي واإلمام
احلضرميون العلويون اليمين،اجلفري األشخر بكر أيب بن حممد ـليمان،واإلمام س ـن ب حممد واإلمام

املدين ومساه،الكردي له وقعت اليت ونوازله بفتاواه أردفه املسترشدين((مث بغية ـع،))تكملة طب ـد وق
أزهرية ـد،طبعةً الفوائ واقتناص الشوارد حصر يف لقوته احلضارمة حلقات يف مبطالعته التواصي ويكثر

 .



 
 )( 

طاهر بن ـدالرمحن ـب ع بن ـر ـك ـوب أب ـب ـي ـب ـح بن،وال أمحد واحلبيب
باملسيلة طاهر بن احلسني بن قاسم،عبداللّه بن ـي ـل ع بن ـى ـي حي واحلبيب

يف بن،)سرباية( األهدل حممد سربايةواحلبيب ببلدة بارقبة واحلبيب،عبداللّه
املساوى شيخ بن السقاف،حممد طه بن أمحد عمر،واحلبيب بن عبداللّه    والشيخ

العمودي عيسى بن سعيد الشيخ ذرية من بن،بامجاح عبدالرمحن بن علوي واجلد
املشهور بكر . أيب

احلديث كتب من وغريها الصحاح يف خطية إجازة له كتب اوقد ختم
الفريد((جمموعه متني،))العقد وارتباطٌ متينةٌ عالقةٌ علوي اجلد مع له كانت ،وقد

تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي ارتباط يف اهلامة العوامل إحدى هي العالقة هذه كانت
مب عديدة مرات زاره حيث حمسن بن أمحد ـزباحلبيب املكالن مدينة يف الكائن ،له

منه له وباطناًوحصل ظاهراً واالتصال واإلجازة واإللقام .اإللباس

الوالد سيدي مع فيها مررنا رحالت عدة خالل وفاته بعد ضرحيه زرنا وقد
املكال سنة،مبدينة القعدة ذي يف كانت وفاته أن .تقريبا١٣٥٧ويذكر

٢٧

أل من علويٌّ املباركةلسانٌ احملمدية الدعوة الطريقة،سنة أعالم من سلفيٌّ وعلَم
التالدة ديهم،السوية ويهتدى م يقتدى الذين حضرموت شيوخ من ،وشيخ

                                                                 
أمحد) ١( احلبيب كتاب مقدمة العبارة))اجلنةمفتاح((من يف ص،بتصرف امللحق يف الصورة  . ١١وانظر



 
 )( 

مقدمة يف أمحد بن حممد ولده له اجلنة((ترجم أمحد))مفتاح احلبيب ألفه الذي
شافياً خمتصراً منها نقتبس : مشهور

ال العالمة احلسيينهو العلوي احلداد عبداللّه بن علي بن طه بن مشهور أمحد سيد
عام،احلضرمي حبضرموت دوعن بوادي قيدون مبدينة نشأ،١٣٢٩ولد ا و

والصالح العلم بيوت من بيٍت يف طاهر،وترعرع بنت صفية الصاحلة أمه وكانت
األوىل املدرِّسة الال،احلداد القالئل األمهات من كانت علماًإذ مبثلهن الزمان ضن يت
وفصاحةً الكرمي،وحصافةً القرآن حفّاظ من تتلوه،وكانت وهي ا بلبا ،فغذته

آياته تدارسه وهي بتوجيهها يف،ورعته له لتروي بسمعه أخذ من أول وكانت
والصالح العلم أئمة من أدركتهم الذين حياة .قصصها

كبري عدد فهم أشياخه بنومنهم،وأما عبداللّه اللّه إىل الداعي العالمة السيد
احلداد طاهر بن علوي املؤرخ املسند الفقيه اإلمام احلرب اجلهبذ وأخوه احلداد طاهر

سابقاً مباليزيا جوهور الذي،مفيت احلفاظ معهد يف وتلقيه انتفاعه جل كان وعليهما
عديدة سنني قيدون مبدينة ا،أسساه السلف عمدة شيوخه بنومن صاحل لسيد

اهلدار حمسن بن أمحد السيد اخللف وقدوة احلداد اإلمام،عبداللّه من أيضاً مسع كما
العطاس حسن بن أمحد احلبيب .الكبري

العلم حركة يف وشارك وطنه إىل عاد مث جاوة إىل شبابه عنفوان يف هاجر
من الكثري وحفظ والتاريخ العربية وعلوم والتصوف والشعر أخرياًواألدب وبرز املتون

وناثٍر وشاعٍر علماً،كخطيٍب ا ليكون الشرقية إفريقيا إىل شبابه عنفوان يف وهاجر
العلم صيانة باب من التجارة يزاول كان أنه مع اإلسالم دعاة من وداعيةً وإماماً

غريه إىل احلاجة من شرفه على قانعاً،واحلفاظ زاهداً جتارته يف جنده،وكان كما



 
 )( 

الدروسم إلقاء ويف االجتماعي اإلصالح ويف والعبادات الطاعات يف األوقات وزع
وامل املسجد بني والطالب واملصلحني العلماء من العديد حيضرها اليت ـزاهلامة ،لن

اإلسالمي للخلق مثالٌ الشرقية إفريقيا يف اآلن هم كثريون شباب يديه على تتلمذ وقد
السليم  . )١(والتوجيه

كثرياًولقد خلقا به اللّه الوثنيني،هدى من الغفري اجلم يديه على وأسلم
فرفضه،واملسيحيني مرة من أكثر العايل للقضاء ورشح اآلفاق يف صيته ،واشتهر

استحكمت متفشيٍة سيئٍة عاداٍت إبطال اللّه إىل الدعوة بعد الشاغل وشغله مهه وكان
حسبوه حىت الناس عليها ودرجت النفوس كعدميف براء منها والدين الدين من ا

حرمة وانتهاك االجتماعية املناسبات يف بالنساء الرجال واختالط البنات توريث
الشرعية اآلداب ينايف مما فيها حيصل مبا باحلكم،املساجد ويوجه يرشد فهب

الكثري الشيء اجلهاالت آثار من بدعوته وحمى كثري به انتفع حىت احلسنة . واملوعظة

اخلبيثة القاديانية حنلة القوية باحلجة البالد تلك يف حاربه ما أشد واليت،ولعل
أوغندا يف م وشيبا املسلمني شباب يف ويباحث،انتشرت وجيول يصول فانربى

املبطلون هنالك وخسر اخلوف م أصا حىت واجملامع املساجد يف . ويناظر

                                                                 
ـد) ١( واملعاه ـاجد املس من عدد بناء إىل الفعالة واملسامهة بالدعوة تعاىل اللّه رمحه أمحد احلبيب أقام كما

الشرقية حزام،بإفريقيا يف مساجد أربعة الوديفو))ممباسة((منها بأرض .ومسجدين
ما أنه الغالب ـادئويف مب وتعليم القرآن حتفيظ وظيفتها مدرسة جواره وبىن إال مسجد من

ـاؤه،الدين بن ـف تكل ورباط علمي معهد تشييد على أمحد احلبيب أشرف المو مدينة ويف
ـة مبدين ـا حالي املقيم لوتا ناصر الفاضل الشيخ تكلفته من األوفر بالقسط قام اليت اهلائلة املبالغ

اخلليج أرض من .ديب



 
 )( 

ا من جمموعةٌ به اللّه أمتع مؤلفاته فنومن كل يف املتناثرة وشرح،لفتاوى
ـ ب املسماة نبهان بن سعيد اليتيمة((ملنظومة النحو))الدُّرة السبحة((ومنظومةُ،يف

السفينة مسائل نظم باسم)١())الثمينة ورسالةٌ الصيد((، أحكام يف الفائح املسك
الصالة،))والذبائح يف عنه املنهي التشويش معىن يف ضخمةٌ،ورسالةٌ جمموعةٌ وله

من غريها ويف اجلمع يف يلقيها كان اليت املرجتلة واملواعظ واملذاكرات اخلطب من
.املناسبات

وخالل حياته باكورة يف القدوة احلبيب ذا تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي اتصل
اإلس الدعوة نشر سبيل يف املبارك الوادي قرى عرب السياحة يف األوىل ،الميةالتجربة

األدبية وملكاته العلمية قدرته من مستفيداً شيخه جتربة من ازداد،مستمداً كما
زيارات خالل ترمي مدينة يف املتكررة ما لقاءا خالل بينهما واالرتباط االتصال

الشرقية إفريقيا من قادماً السنني بعض يف حضرموت إىل مشهور أمحد وقد،احلبيب
و مع به واتصلنا املطهرةعرفناه األسالف أرض إىل املباركة رحالته إحدى يف الدنا
م يف له اجتمعنا ـزحيث بافضلن حممد بن فضل الشيخ اللّه إىل الداعي العالمة ،ل

اجمللس ذلك يف احلاضرين على قصها اليت والكرامات احلكايات بعض أذكر والزلت
بن عبداللّه بن علوي احلبيب مع له حصلت غريبةٌ قصةٌ الدينمنها .شهاب

                                                                 
احلداد) ١( مشهور أمحد احلبيب من بإشارٍة باعطية حممد الفقيه الشيخ املنظومة هذه ـدم،شرح وق

للطبع املذكور ـيل،الشرح تفاص ـوت ح جيدةً مقدمةً اجليالين حامد عمر السيد له وكتب
ـة املنظوم ـن ع الكالم تفصيل على وعرج به حضرموت علماء واهتمام الفقه علم عن دقيقةً

وعن ـوأمهيتها ب الشرح هذا ومسي الثمينة((مؤلفها، السبحة شرح يف اليتيمة ـرج،))الدرة وخ
تعاىل اللّه رمحه احلداد مشهور أمحد احلبيب وفاة بعد مطبوعاً القراء . إىل



 
 )( 

املباركة األرض يف األشتات بني جيمع أن واألجساد القلوب حمرك اللّه وشاء
القلوب مشاعرها يف وتطمئن األفئدة إليها فو اليت احلجاز أرض فتكررت،اآلمنة

واملعنوية احلسية واإلمدادات واالرتباطات االجتماعات حفظ،تلك نصيب لنا وكان
األشرطة على منها بأحوالعدٍد واحملادثة واإللباس واإللقام اإلجازات من ا و املسجلة

يكون أن يستحق ما األهوال على والصرب األحوال من هلم اللّه وهبه وما الصاحلني
املستفيد وحتفة املريد .منهاج

ربوع يف هامٌّ لقاٌء احلداد طه بن مشهور أمحد احلبيب مع الوالد لسيدي وكان
ع املنورة عاماملدينة والسالم الصالة أفضل ساكنها احلبيب١٣٩٣لى أملى حيث

من صاحلةً نبذةً فيها سرد شاملةً حافلةً ووصيةً إجازةً الوالد سيدي على املذكور
بالشيوخ واتصاله وطلبه شيوخه،حياته فيه أجازه ما بكل الوالد سيدي فيها وأجاز

إىل وعامٍّ خاصٍّ من اإلجازة فيه له تصح ما كل وسلمويف وآله عليه اللّه صلى ،النيب
واإلجازات الوصايا قسم يف كاملةً الوصية .وسنثبت

اللّه رمحة إىل احلداد طه بن مشهور أمحد احلبيب اإلمام سيدي انتقل وقد
األربعاء يوم يف،١٤١٦رجب١٤ورضوانه شيِّع مث املكي احلرم يف عليه وصلي

مقربة يف ودفن مهيبٍة األبرار،املعالةجنازٍة رمحة اللّه جناٍت،رمحه وإيانا وأسكنه
ار األ حتتها من .جتري



 
 )( 

فيه املعرفة وسادة العصر هذا أعالم العلوم،أحد أصناف إليه هلا،انتهت فصار
وأماً املؤرخ،أباً اجمليد،واللغوي،فهو البصري،والشاعر واملعلم،والفقيه،والناقد
املتكامل،احلاوي حبضرموت،واملرجع عصره شيخ عد .وقد

يف عام٨ولد األول شيوخ١٣٢٥ربيع وعناية أبويه رعاية حتت ترمي مبدينة
البصرية وقود وأشعلوا الذهن مغالق فتحوا الذين النجيب،عصره التلميذ ،فهو

القريب أول،واملريد الفحولمن األصول،ئك السلف عبداللّه،خلفاء احلبيب ومنهم
الشاطري عمر املشهور،بن عبدالرمحن بن علوي ـب،واجلد ـي ـب ـح وال

العيدروس شيخ بن املشهور،عبدالباري حممد بن عبدالرمحن بن علي ،واحلبيب
العيدروس عيدروس بن عبداللّه الشاطري،واحلبيب عمر بن أمحد والعدد،واحلبيب

الدالء امتالء حىت العلم ِبلُباِن غَذَوه الذين حضرموت مشايخ من وصدق،اجلم
حضرموت،الوالء يف بالبنان إليهم املشار أحد صايف،وصار على املريد يدلون
الفوائد،املوارد الفرائد،وأنصع يف،ونادر اللّه أظهره زالله وصفا هالله بان وملا

شيوخه أحد األفذاذحضرموت ومالذ،ا ذخرا لألمة اللّه جعلهم .الذين

اجلهبذ السيد هذا على األخذ من نصيب تعاىل اللّه رمحه الوالد لسيدي ،فكان
العربية علوم من نصيباً عليه قرأ النحو،إذ علم يف،وخاصة عليه قرأ ،))املنهاج((كما

ي كان اليت الصحيحة والروايات األخبار أطرف عنه واجملالسوتلقى احملافل ا ،شنف

                                                                 
ص) ١( امللحق يف الصورة  . ١٢انظر



 
 )( 

املدارس يف اهلادف واجلدل البحث حرارة ا بن،ويلطف عمر باحلبيب انتفع وقد
خالل من أو ترمي يف املعقودة دروسه خالل من سواٌء ومصره عصره أهل كافة علوي

القيمة وحبوثه ومؤلفاته .كتبه

واحلجاز حضرموت يف به أتفق أن احلظ ساعفين كثرياواستوض،وقد منه حت
أسالفنا من واألخبار الروايات مبهمات احلوادث،من بعض عن استفسرته كما

املطلع،والوقائع اخلبري نعم ا .فكان

األسالف عن الكتابة عند مذكرةً لتكون األشرطة بعض أقواله من ،وسجلت
اخلالف احتدام عند إليه أرجع وثيقاً على،ومرجعاً األيام آخر أكب تصنيفوقد

التراجم الدين،بعض شهاب بن علوي احلبيب ترمجة مل،منها للذين أخرى وتراجم
العلويني السادة فحول من املؤرخني أقالم إليهم املصنفات،تصل هذه زالت وال

أوالده بيد احلفظ قيد . الثمينة

وحل النصيحة وبذل العلم نشر يف جمتهداً كلها حياته احلبيب هذا قضى وقد
كلم العلم لطلبة بيته باب وفاحتاً ترمي جمالس من العديد متصدراً املسائل عضالت

عليه للتردد األسبوع يف أياماً هلم ومرتباً من،األوقات يناسبه فيما منهم كل عليه يقرأ
العلم فيها،فنون ألحٍد يكن مل ساعٍة يف مواله داعي دعاه حىت كذلك يزل مل و

مرٍض ودون لوفاته مستعداًحسبانٌ صحته كامل يف وفاته ليلة كان بل عجٍز أو
كعادته العلم طلبة بعض االثنني،الستقبال يوم عصر األجل وارد عليه مجاد١٢فورد

عام م١٤١٢األول يف جالس ـزوهو وفاته،لهن خبرب البالد جنازٍة،واهتزت يف وشيع
عبدالقادر الربكة احلبيب عليه وصلّى اجلبانة إىل كانمهيبٍة الذي السقاف أمحد بن



 
 )( 

حضرموت زيارة يف مدة،،حينها قبل احلجاز إىل الرجوع على عازماً كان وقد
عمر احلبيب وفاة يوم حىت مرٍة بعد مرةً سفره يتأجل أن العجيبة األقدار فقد،وشاءت

اليوم ذات يف احلجاز إىل وغادر احلبيب جنازة على الصالة بعد بالسفر اإلذن ،حصل
حم األمورفسبحان . رك

يف علوي بن عمر للحبيب ترمجنا اجلد(( وقد سيدي ترمجة النور لوامع كتاب
املشهور عبدالرمحن بن احلبيب(( ويف،))علوي سيدي ترمجة يف القطاف جين

السقاف أمحد بن األبرار،))عبدالقادر رمحة اللّه . رمحه



 
 )( 

الشهري النحرير،البحاثة مل الدَّرَّاكة،،والعا قبل،واملؤرخ األعداء له شهد الذي
واألصدقاء قدره،األحباء وجاللة فضله إىل قلمه،وأشاروا ورصانة عقله ،ورجاحة

وسلمه شأوه اإلصالحية،وارتفاع النهضة قادة من يف،قائداً ووطنياً دينياً وزعيماً
ح وخارج على،ضرموتحضرموت تظهر املفيدة مقاالته كانت مدققاً وكاتباً

ا))حضرموت((و))اإلقبال((جريديت وجوده ِإبان   . )٢(بإندونيسيا

عام من األول ربيع شهر من الثاين اخلميس يوم ترمي مدينة يف ،١٣١٤ولد
املنسوبة بارشيد مبعالمة االبتدائية واملعرفة العلم باكورة العيدروسوتلقى سيدنا إىل

الزمنية،األكرب احلقبة تلك ِإبانَ كانت اليت املساجد وزوايا الدينية باملعاهد التحق مث
العلمي النشاط قدم،مركز على كانوا الذين الناد وعلماء البالد سادة على فقرأ

ار ليل عاكفني والعلوم الدار،املعارف تلك أعالم من علَماً م رواوصا،وصار
م يذكر كما يذكرون ركبهم،به يف نعده ودورته الزمن التحاق بعد حنن وصرنا

عبدالرمحن،وجيلهم بن علوي اجلد اللّه إىل الداعية ـة ـالم ـع ال سيدي ومنهم

                                                                 
تس) ١( على تعارفوا لكنهم املعروفة التسمية بعبداللّه التسمية على احلضارمة معتعارف أخرى مية

الالم مرقق اجلاللة بلفظ قبله،النطق الدال بكسر إال ذلك يتأتى من،وال امسه عبداللّه وحبيبنا
النوع من،هذا الدال بكسر تلفظ لكن كغريها تكتب ـة))عبد((وهي اجلالل لفظ الِم وترقيِق

. بعده
املتر) ٢( بكتاب ـة ـت ـب ـث ـم ال الترمجة عن الترمجة هذه لهكتبت ـواهد((واملسمى،جم الش

اخللدونية القاعدة يف اخللف مدى على ـري،))اجللية بك مل ـا س علي الشيخ بيد ومت،والترمجة
طفيف بتصرف عنها .األخذ



 
 )( 

حسني بن حممد بن عبدالرمحن احلضرمية الديار مفيت العالمة واحلبيب املشهور،
األواب،املشهور القانت املشهورواحلبيب عبدالرمحن بن العالمة،علي واحلبيب

الشاطري عمر بن عبداللّه احلبيب ومصره عصره بن،أستاذ حسني العالمة والسيد
الكاف العيدروس،أمحد أمحد بن حسن بن سقاف الفاضل واحلبيب،والسيد

العيدروس علوي بن عيدروس بن عبداللّه عبدال،العالمة بن أمحد العالمة لّهوالشيخ
اخلطيب وعبداهلل،البكري ترمي مفيت بكر أيب الفقيهني حممد،وولديه الفقيه والشيخ
اخلطيب أمحد حياة،بن من املزدهرة احلقبة تلك يف والترقي العلم سادة من وغريهم

.حضرموت

ـام ع ـع ـل ـط م يف ـاوة ج إىل ـل من،١٣٢٩رح مجلة عن وأخذ
ا القائمني أ،الشيوخ حيىيكاحلبيب بن عمر بن بكر بن،يب اللّه عبد والسيد

احلداد ـي ـل احملضار،ع أمحد بن حممد العطاس،والسيد حمسن بن عبداللّه ،والسيد
العطاس طالب بن أمحد الواسع،،والسيد القطر ذلك يف األعالم العلماء من وغريهم

تلك وأعالم وجهاء من وغريهم ـ األجماد ؤالء التصاله كبريوكان أثر ـ البالد
والصالح اإلصالح يف نفسه تراود اليت الدفينة اهلمة وبعث تنشيط ملا،يف وخاصة
وأفكارهم م طاقا ويعطل املسلمني عقول يغزو والركود اخلمول بادئ،كان فكان

املعربة املقاالت يكتب أو،أمره ا وعمل خاضها اليت واألنشطة اجملاالت كثرت مث
أو فيها بصوتهساهم .أيدها

النفس يبذل أن وطنه وتربة رأسه مسقط على يبخل مل حضرموت إىل عاد وملا
واالجتماعي الفكري النشاط سبيل يف واملال والوقت تأسيس،والنفيس يف فساهم

بترمي املتحدة الشبيبة املشهورة،نادي احلق مجعية مدرسة إدارة يف عضوا ،واشترك



 
 )( 

اإلفت جملس تأسيس على بترميوشجع الشرعي خترج،اء الذي الفقهي املعهد وتأسيس
العلم طلبة من ـري ـث ـك ال العدد من،منه حلقها وما املرحلة تلك خالل اجته وقد

ـف ـي ـأل ـت ال إىل على،الزمن ـليقاته ـع ت منها ـان ـك الثغرين((ف ))رحلة

كتاب إخراج يف ومسامهته هاشم، ابن الكثري((لألستاذ الدولة لألستاذ،))يةتاريخ
هاشم بن ـ،حممد ب املسمى القيم يف((وكتابه اخللف مدى عن اجللية الشواهد
اخللدونية املادي))القاعدة والدليل القطعي الربهان وإيراد اإلقناع صبغة من فيه وما ،

املستشرقني بعض اختذها اليت القاعدة رد يف إليه ذهب ما صحة على العيين والشاهد
لنس العلويةوسيلة للسالالت املتماسك اهليكل اجملال،ف جيد القيم للمؤلف والقارئ

إليه ذهب فيما احلجة الكاتب روح ملعرفة مؤلفاته،فسيحا جيد من أن صبح((كما
املهاجر اإلمام حياة عن حضرموت((و،))الدياجر تاريخ على وحتريات استدراكات

شخصيات الشيخ((و،))يف مزاعم البكريتفنيد احملتاط((و،))صالح الباحث يف))تذكرة
ترمي رباط ترمجته،تاريخ يف بكري سعيد مل سا بن علي الشيخ تناوهلا كثرية وكتب

كتابه آخر يف اجللية((للمذكور ))الشواهد
)١(.

م إىل تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي ـزتردد حسنن بن عبداللّه العالمة السيد ل
لطلب كثريا والتاريخبلفقيه األدب ومثرات العلم من احلسية ولالستمداد،الفائدة

الطريق بشيوخ متينٍة واتصاالٍت وثيقٍة روابطَ من املذكور احلبيب لدى ملا املعنوي
مب،األوتاد الوالد سيدي مع مرات عدة زرناه ـزوقد علىن الكائن تعاىل اللّه رمحه له

بترمي النويدرة فذ،طريق عاملاً وفعلهوشهدناه قوله يف حجةً أخرى،اً مرةً زرناه كما
واحلديث الكالم عن وسكت والشلل الريح أقعده أن السماع،بعد حيب ،وكان

                                                                 
عدا) ١( طبعت املؤلفات هذه الدياجر((وكل . ))صبح



 
 )( 

أقترب أن إيلّ أشار الصاحل السلف كالم من األبيات بعض ألنشد جلست ملا إنين حىت
جانبه عينيه،إىل من تنحدر والدموع يستمع فاحتة،فكان ذلك بعد معورتب جليلة

النطق يف مرض،صعوبة وطول صحته يف شديٍد احنداٍر بعد املذكور احلبيب تويف وقد
سنة١٢يف رمضان األهل،١٤٠٠من من الصاحلني مثوى بترمي ودفن

األبرار،والسلف رمحة اللّه ار،رمحه األ حتتها من جتري جنات .وأسكنه
 

عليه اللّه صلى األعظم للحبيب اخلالصة احملبة سالف من الشارب الناسك السيد
بن عمر بن حممد بن هدار املدينة إىل قدومه منذ وموتاً حياةً له واجملاور وسلم وآله
الش ابن احلسني اإلمام ابن حمسن بن عبداللّه بن صاحل بن حممد بن عمر بن يخحممد

مل سا بن بكر .أيب
سنة سابقا القعيطية السلطنة أعمال من القطن مبدينة وأخذ١٣١٠ولد ا ونشأ

حضرموت مشايخ من مجلة اهلدار،عن حمسن بن أمحد باحلبيب قوي تعلق وله
املكالّ الساحل،صاحب علماء من مجلة عن أخذٌ بسيدي،وله قوية صلةٌ له وكانت

عبدالرمحن بن علوي تالميذهاجلد أخص من ويعترب يف،املشهور له ترمجنا لوامع((وقد
الثاين)) النور اجلزء يف،يف له ترمجنا احلبيب(( كما ترمجة يف القطاف جين

السقاف أمحد بن املشهور،))عبدالقادر بكر أيب بن علي الوالد بسيدي صلته وأما
احلجاز يف وحض،فكانت اليمن يف رحلتهما بعد التقيا زيارةوقد وتكررت رموت

مع عاصرها اليت األحداث جمريات من الكثري منه ومسع هدار للسيد الوالد سيدي
                                                                 

ص) ١( امللحق يف الصورة  . ١٢انظر



 
 )( 

تكرار يف اإلجازة منه نال كما وغريها والغيل واملكال الشحر يف علوي اجلد سيدي
مالك لإلمام املنسوبة األبيات والضيق،هذه الكرب عند :تكرر

ِضيِق كُل ِمن نجِّين اجلميِعجباإهلي موىل املصطفى ِه
قَراراً مِدينِتِه يف يل البِقيِعوهب يف دفْناً ثُمَّ وِرزقاً

مساها نبوية صلوات هدار السعود((وللحبيب اإلجازة،))بدر منه نلنا وكان،وقد
عديدة مرات املنورة املدينة يف وزيارته به االتصال شرف احلمد وللّه وأجازنا،لنا

اللّهوأل رحم والوالد بكر أيب وباجلد علوي باجلد صلته عميق لنا وذكر وألقمنا بسنا
متينة،اجلميع صلةٌ به املشهور علي بن الدين شهاب . ولألخ

وم املدينة يف حممد بن هدار احلبيب أقام أن ـزومنذ كلن من الزوار يغشاه له
ونظره دعائه بركة يلتمسون م،األقطار يف تعقد ـزوكانت ليلةن كل عظيمة جلسة له

وتصوفا وتفسريا وحديثا فقها العلم كتب من مجلة فيها يقرأ عام،ثالثاء من حمرم ويف
تعاىل١٤١٢ اللّه رمحه البقيع يف ودفن باملدينة فتويف مواله داعي .دعاه

 

النَّ املذهِب حافظُ الفقيه العاِلم العارفهو العلوم شىت يف املشارك اِملفَنُّ حِويُّ
الصوفية ورقائقه مبواعظه عليه والدال السلفية،باللّه العلوية الطلعة احلبيب،ذو

مسيط بن إبراهيم بن العابدين يف،زين والفتوى الفقه يف املرجعية إليه انتهت الذي
احلجازية . البالد

                                                                 
ص) ١( امللحق يف الصورة  . ١٢انظر



 
 )( 

عام جاوة يف ا،١٣٦١ولد صاحلنيوترىب وأبوين صاحلة أسرة أبوه،يف وكان
السادة ونقيب بوقور صاحب احلداد حممد بن علوي احلبيب إىل صغره يف يأخذه

البالد تلك يف بيته،العلويني يف العصر صالة بعد اإلمام هذا يقيمه الذي املولد فيحضر
املغرب بعد ما لوحده،إىل يذهب األحيان بعض اجمل،ويف تلك من له السفحصل

احلضور حياته،بركة يف الشيوخ أول العلم،وهو لطلب حضرموت إىل سافر مث
عام والكتابة١٦وعمره١٣٧٧الشريف القراءة جاوة مدارس يف تعلم أن بعد سنة

ترمي،والتجويد يف والدهم بيت يف وكرميته،وأقاموا وأمحد حممد أخواه يرافقه . وكان

طلب يف اجلد ساعد عن فيها وصدقومشر وإخالص وتفان مة فأخذ،العلم
الفقهية املختصرات عليه قارئاً حفيظ بن مل سا بن حممد احلبيب عن حفظ،الفقه مع

الزبد(( شرحها))صفوة وقراءة رسالن بقراءة،البن وحفظه))اإلرشاد((مث املقرئ البن
اجلنايات باب الفرائض،إىل عنه من،وأخذ الشَّرك((ويسرياً الفلكنصب علم )) يف

منظومة عنه وأخذ الصديق((للعمودي، طاهر))هدية بن حسني بن عبداللّه ،للحبيب
والبالغة النحو أخذ الكاف علوي بن عمر احلبيب البالغة،وعن يف عليه ))مؤلفَه((فقرأ

خمطوطاً،فيها زال وحفيلٌ،وال نفيس مؤلف بأنه املُترجم عليه،ويصفه قرأ متممة((كما
شرحها))األلفية((وحفظ،))اآلجرومية يف عنده مل،وابتدأ سا بن حمفوظ الشيخ وعن

شرح عنده وأكمل الفقه بكري،))األلفية((أخذ سعيد مل سا الشيخ عن الفقه أخذ كما
احلريري((وقرأ،باغيثان خرد))ملحة مل سا احلبيب . على

عل احلبيب وروحة جمالس حيضر كان الدينكما شهاب بن عبداللّه بن ،وي
كثريون واستجازهم تربك أخذ عنهم أخذ الذين يف،ومشاخيه مجيعاً ذكرهم ثبت((وقد

خمطوطاً،))إجازاته زال . وال



 
 )( 

اهلدار حممد احلبيب أرسل الشريف العلم يف املتواصل الدأب من سنني مثان وبعد
مدر فيها يطلب رسالة حفيظ بن مل سا بن حممد ترميللحبيب رباط من فاستشار،ساً

رباطها يف والتدريس البيضاء يف واإلقامة اهلجرة أمر يف املترجم حممد فوافق،احلبيب
ذلك ـزحىت،على كانن عندما الشاطري عبداللّه بن مل سا احلبيب عند عدن يف ل

مكسر خور يف وإماماً بالكتب،خطيباً حافلةٌ كبريةٌ مكتبةٌ عنده وكان،وكانت
املطالعةاحلبي يشاركه زين احلبيب فكان كبرياً اجتهاداً مطالعتها يف جمتهداً مل سا . ب

اهلدار حممد احلبيب رباط إىل البيضاء إىل توجه فرحاً،مث حممد احلبيب به ففرح
ابنته وزوجه أثبتها،شديداً مكتوبةً إجازةً أجازه وقد شيوخه أكرب من املترجم ويعتربه

يف إجازاتهثَب((املترجم من،))ِت ويعده العامة وجمالسه مدارسه حيضر املترجم كان كما
كثريا العلمية الكتب يف عليه يقرأ مل وإن شيوخه الساعد،فضالء املترجم كان كما

هو ويقوم والعلمية اخلاصة الدروس يف به يستعني اهلدار احلبيب كان إذ له األمين
والو العامة واجللسات الدعوة وغريهابأمور واخلطابة بعض،عظ يف يدرس وقد

العباد بإرشاد انشغاله لكثرة قليالً . األوقات

العلم طاليب به اللّه ونفع سنة عشرين من أكثر البيضاء يف املترجم مكث وقد
إىل الطلبة بعض مع اللّه إىل للدعوة باخلروج يقوم وكان كثراً رجاالً وخرج واملعرفة

املنتشرة الكثرية البيضاءالقرى واحد،حول محار على الطالب أحد مع خيرج فكان
املساء يف ويعودان اجلمعة ضحى عليه الركوب هناك،ويتبادالن تالميذه أكرب ومن

يافع يف به اللّه نفع الذي احلريري حممد عبده،الشيخ اليافعي،وحممد ،ومنصور
اليافعي بال،وعبدالرب القائم اللّه إىل الداعية األياموالعالمة هذه إفريقيا يف دعوة



 
 )( 

الصومايل عبدالباري بن حممود يف،الشيخ اآلن يدرس الذي النخشيب عبداللّه والشيخ
البيضاء اهلدار،رباط حممد احلبيب البالد،وأبناء به اللّه نفع الذي املريب الفقيه والعالمة

حفيظ بن مل سا بن حممد بن عمر احلبيب حضرموت احلبي،يف أيضاً شهابومنهم ب
الترمجة كاتب أخو املشهور علي بن كثري،الدين . وغريهم

القوية اجملاهدات البيضاء رباط يف حبياته اللّه أمتع له النفسية،وكانت والرياضات
والفقه،السلفية واحلديث التفسري كتب مطالعة يف واالجتهاد والتشمري اجلد مع

الفنون وسائر السلفية غرف،والكتب يدخل يأيتوكان حىت الطويلة الفترة بابه ويغلق ته
الطعام يشاركهم لكي منها إخراجه وحياولون تعرف،الطالب ال عاليةٌ مهةٌ له وكانت

وشيوخها املرحلة أئمة كبار من ويصبح األسالف يرث ألن أَهَّلَته من،الكلل إن بل
باإلف العلماء أحد وقام جملس يف كان إذا اهلدار حممد احلبيب باإلجابةعادة أو فيه تاء

إال املسألة أو مل العا كان أياً اجمللس بعد املسألة يراجع أن الناس ألحد فقهيٍّ سؤاٍل على
املترجم أجاب معناه،إذا ما يقول ـ حممد احلبيب أي ـ احلبيب: وكان أجاب إذا

للمراجعة داعي فال . زين

واإلمدا املتواصل العطاء من سنةً وعشرين إحدى إىلوبعد سافر واالستمداد د
الذي املنورة املدينة رباط يف بالتدريس اجلفري عمر السيد من طلب جاءه مث احلجاز

دعائمه إرساء يف الكبري الفضل اهلدار حممد للحبيب عام،كان إليه يف١٤٠٦فسافر
رمضان احلبيب،شهر املتواصل لعطاء هذا املترجم يشارك أن سبحانه الباري وأراد

ب مل سنةسا عشرة اثنيت يقارب ما الشاطري عبداللّه الطلب،ن فترة يف التقيا وكما
ترمي يف كانا غريها،عندما ويف عدن يف بعدها قيام،مث خري املدينة برباط قاما مث،فقد

سنة مل سا احلبيب ينتقل أن األقدار رباطها١٤١٧شاءت بشؤون للقيام ترمي إىل



 
 )( 

للنف فيه والتصدر املبارك حسنالسلفي احلبيب شقيقه بذلك عاضداً واخلاص العام ع
خرياً البالد عن اللّه جزامها . الشاطري

األهدل عبداللّه النجيب التلميذ الفترة تلك يف الطالب أول معه،وكان وكان
تقريباً طالب عشرةُ الفترة تلك يف تعلمهم طريق بدؤوا الذين الطالب قدماء : من

باعبود عبداللّه اآلن،احلبيب ترمي رباط يف املدرسني من بصري،،وهو حسن والشيخ
هناك رباطٌ وله جاوة يف به اللّه نفع الكوييت،وقد املهيين عثمان قائم،والشيخ وهو

وتعليمهم الناس لنفع بالتصدر الكويت بالده يف الشنقيطي،اآلن فال حممد ،والشيخ
املتواضعني الصاحلني املالكية علماء من وانتفاعاًوال،وهو نفعاً بالرباط قائماً ،يزال

اجلفري أمحد بن مل سا جاكرتا،واحلبيب يف به اللّه نفع من،واآلن الكوكبة وهذه
يف ميل وال يفتر ال وهو الطويلة السنني املريب العالمة بشيخهم االشتغال الزموا العلماء

وتعليمهم وتربيتهم سنةً،توجيههم عشر اثين إىل أوصلها العلموبعضهم طلب من
القطاف وحان الثمار أينعت حىت القوم بأدب املسري،والتأدب وأكمل خترجوا وقد

املترجم عن واالستمداد األخذ رحلة تواصل اآلن حىت زالت ال كبريةٌ أعداد بعدهم
املدينة يف رباطه . يف

االستق من غِريه ألحٍد ـيسِّره ي مل ما للمترجم يسَّر قد اللّه أن املدينةومع يف رار
له املتفرغني الطلبة ووجود آله وعلى عليه وسلم اللّه صلى احلبيب عند املنورة
مجيعاً يضمهم الذي العلوي السلفي الرباط املترجم رباط يف ووجودهم إليه والراحلني

يٍج علميٍّ روحيٍّ جو يف،يف كٍرب مع بتدريسهم وانشغاله وتزايدهم طلبته كثرة ومع
مل الركبالسن يثين وأخذ الطلب رحلة واصل بل بالتدريس بعلمه اللّه نفعنا يكتف

وصلحائها املدينة علماء املالكي،عند والفقيه األصويل العالمة عن األصول فأخذ



 
 )( 

تعاىل اللّه رمحه الشنقيطي زيدان عليهالشيخ مجع((قارئاً مسائل على النافع الترياق
ابن))اجلوامع بكر أيب كتب،شهابلإلمام لكون كثرياً زيدان الشيخ به أُعجب وقد

بالدهم إىل تصل مل منظومة،احلضارمة عليه قرأ السعود((كما للعالمة))مراقي
اليت املتون أكرب من تعترب واليت الفقه أصول يف الشنقيطي العلوي عبداللّه الشريف

األصول يف املنتهي . يقرأها

أهل بإمام االشتغال الزم أمحدُّكما الشيخ الشريف الفقيه العالمة عصره يف اللغة
بعافيته اللّه أمتع الشنقيطي احلسين حامد حممد ابن ـ وضمها الدال بتشديد فقرأ،ـ

عقيٍل ابن شرح الدُّجنَّة((و،))لأللفية((عليه العقائد))إضاءةَ يف املَقِري السلم((و،لإلمام
األخضري))املُرونق املنثورلإلمام علم))إيساغوجي((وأصله يف كالمها ري األ لإلمام
النُّقاية((و،املنطق لقراء الدراية بينها))إمتام من فناً عشر أربعة يف السيوطي لإلمام

والتشريح والطب واحلديث واملمدود((وكتاب،القرآن و))املقصور األفعال((، ))المية

مالك ابن يف،لإلمام من،الصرفوكتابني األول اللبيب((واجمللد ابن))مغين لإلمام
حرم،هشام يف الصبح صالة بعد متقارٍب وقٍت يف قليالً قليالً يقرؤه كان ذلك كل
ويتبارك،املدينة يكثر الدوام مع ـ املترجم يعلق كما ـ أمحدُّ،ولكنه الشيخ وكان

والورع العلم يف آيةً إليه مت،املشار غزيراً العرب،وحبراً وأشعار اللغة يف األمواج الطم
والصرف النحو يف غوره يسرب وال لشاطئه يهتدى األول،ال الرعيل من مالكياً وفقيهاً

ملختصر خليل((مستحضراً تواضٍع))  سيدي مع املالكية ألقوال مستحضراً ملعانيه حمققاً
دائم ومخوٍل املترجم،جمٍّ عن يقول على: وكان اللّه شاء جمتهد،اهلمةما زين الشيخ
كثرياً الطلب . يف



 
 )( 

الشهري رباطها سقف حتت ترمي يف عرفه فقد به الوالد سيدي عالقة عن ،وأما
الزيارات يتبادالن مع،وكانت عدن يف العيدروس مسجد يف به والتقى عرفه مث

الشاطري مل سا فأجازه،احلبيب بالقوة استجازه الوالد سيدي بأن املترجم ويقول
سيدي   الوالد،املترجم فأجازه واستجازه احلجاز يف به املترجم التقى ويصفه،كما

تعاىل اللّه رمحه التواضع شديد بأنه . املترجم

اخللق بني القَبول للمترجم اللّه وضع والطلعة،وقد املظهر يف هيبةً وله،ورزقه
انش كثرة مع جداً الكثرية وأذكاره أوراده يف خاصٌّ بالتدريسترتيب ال،غاله فتجده

بعد ما إىل املدين احلرم يف الفجر لصالة خروجه منذ الليل قيامه بعد اللّه يذكر يفتأ
العشاء الكتب،صالة لشىت واملطالعات املراجعات من طلبته،ويكثر بتوجيه ويعتين

ومتابعتهم وتعليمهم .وتربيتهم

كتاب مؤلفاته أهم ا((ومن لطريق اخلمسة العلوينياألصول أفرد،))لسادة والذي
واإلخالص والعمل العلم وهي ـ علوي بين السادة لطريق اخلمسة األصول فيه
من السلف وأقوال والنبوية القرآنية النصوص واستقصاء بالبحث ـ والورع واخلوف

والعلماء والتابعني جملدين،الصحابة يف يقع املترجم يد حتت زال ال خمطوط وهو
الغالية((نهاوم،كبريين الناجية))األجوبة الفرقة منهج عن اإلجابة طبع،يف وله،وقد

العلويني ألئمة السلفية املفاهيم فيه مجع الكرمي القرآن من آلياٍت إشاريٌّ تفسري
القرآنية اآليات يف م البضعِة((ومساه،وتأمال أنفاس من القرآنية اآليات بعض مفاهيم

النبوية اإلشارية،))الطاهرة م تفسريا من كثرياً فيه جملد،استقصى يف يف،ويقع وهو
للطباعة النبوي،طريقه للحديث لألسالف اإلشارية التفسريات يف آخر ومؤلف



 
 )( 

سابقه،الشريف من أوسع خمطوطاً،وهو زال إجازاته،وال فيه مجع الذي ،وثبته
أيضا يضيف،خمطوطٌ يديه حتت زال ال مما ذلك منهوغري له بدا ما ويصحح . إليه

املرحلة شيوخ أكرب من اآلن املترجم الطلبة،ويعترب من الكثري له اللّه يسر وقد
معينه من العلم لنهل والعلوم،املتفرغني العلوية الطريقة مظاهر من مظهراً وصار

عصره يف آمني،السلفية به النفع وأدام بعافيته اللّه . أمتع

 
 
 
 
 
 



 
 )( 

املكي] ٣٢[ فَدعق حممد بن حسن   احلبيب
بن عبداللّه بن حممد بن حسن النقي التقي ـالمة ـع ال السيد أشياخه مجلة ومن

املكي العلوي فدعق بن حسني بن علوي بن حسني بن سنة،عمر مبكة ،١٣٠٩ولد
امل وبعض القرآن ا احلضرميوحفظ بافيل عبداللّه بن حممد الشيخ يد على ،تون

شروحها عنه ومنهم،وأخذ املكي، احلرم علماء عن والفقه العربية كتب وتلقى
مكة مفيت احلبشي حممد بن حسني بابصيل،العالمة سعيد حممد والشيخ،والشيخ

اللّه رمحهم باجنيد للشافعية،عمر إماماً املذكور احلبيب خاللوكان طويلةً مدةً مبكة
األشراف جاوة،عهد إىل العلويني،ورحل السادة بأعالم اجتمع خاصة،وفيها

صاحب احلداد حممد بن علوي العباد((باحلبيب جده))وسيلة أوراد فيها مجع اليت
عنه اللّه رضي احلداد علوي بن عبداللّه اجملدد مرموقا،اإلمام ا وبقي مكة إىل وعاد

وغريهمبإج العلويني السادة .الل

عام األوىل حجته خالل الوالد سيدي به الثالثة،)١(١٣٧١اتصل حجته وعام
العامو،١٣٩٢ ذلك من املكرمة مبكة إقامته خطية،خالل إجازة عنه أخذ كما

والوصايا اإلجازات فصل من موقعها يف .سنثبتها

                                                                 
عام) ١( األوىل حجته الوالد سيدي ـيارات،تقريبا١٣٧١حج س ـع م الرب بطريق سافر حيث

اخلايل الربع طريق عن العام ذلك خرجت اليت ـالد،األجرة ب من شقرة سلطان معهم وكان
.الفضلي



 
 )( 

باغيثان] ٣٣[ بكري سعيد بن سامل  الشيخ
الوم واملفيت الكبري العالمة الشيخ ـزنهم الشهرين بن،يه مل سا احملقق الورع الفقيه

أصيلة ترميية حضرمية عائلة من الشافعي احلضرمي الترميي باغيثان بكري مل سا بن سعيد
ترمي مدينة من الغريب اجلنوب يف الواقع عيديد وادي العدد،تسكن فيها معروفة قبيلة

العد،الكثري والغراسةفيها الزراعة حيترفون الكثري .د

عام من رجب شهر يف عيديد بوادي بترمي عنه اللّه رضي ونشأ،١٣٢٣ولد
والكرامة العفة أحضان يف واإلمامة،وترىب العبادة وحماريب العلم درس،وزوايا

للشيخ اآلن املنسوبة األكرب العيدروس معالمة يف الروحية حياته مستهل يف القرآن
حممدا بن عبدالرمحن الشيخ اجلليل املعلم يد على بارشيد حممد بن أمحد باللّه لعارف

الشهرية،،باحرمي مريم أيب بقبة شهور ثالثة خالل قلب ظهر عن القرآن حفظ مث
سنة احلق مجعية مدرسة فتحت تالميذها١٣٣٤وعندما من كتلميذ ا التحق

يد على أعلى إىل صف إىل صف من املدرسةمتدرجا حممد،أساتذة كاألستاذ
طاهر بن عبدالقادر بن عرفان،عبداملوىل محد بن حسن العالمة ـخ ـي ـش وال

و،بارجاء ومراجعات مطالعات إىل ـخإضافة ـاي ـش م على أخرى قراءات
الشاطريكثريين عوض بن عمر بن أمحد احلبيب منهم حممد،، بن حامد واحلبيب
عبد،السَِّري الشاطريواحلبيب عمر بن ترمي،اللّه برباط املدرسني سلك يف وانتظم
الشاطري١٣٤٦سنة عمر بن عبداللّه احلبيب من التدريس،بطلب إىل أيضا وانضم
سنةيف بترمي افتتح الذي الفقهي إىل١٣٧٧املعهد ببلدإضافة اإلقبال مبدرسة تدريسه

.دمون



 
 )( 

بتر اإلفتاء ـس ـل ـج م رئاسة منصب ـوىل شىتميت يف نشطا برز عندما
اإلسالميالعلوم الفقه يف سيما وال فترات،، يف بترمي القضاء جملس يف ومشتركا
املواطنني،عديدة ومن العلماء من التامة الثقة حاز املخطوطة،وقد ترمجته يف وورد

املشه عبدالرمحن بن علوي اجلد احلبيب أن السَِّري حامد بن عبدالرمحن السيد وربقلم
العلم يف وترغيباً إعظاماً يترجل راكب وهو العلم طلبة بعض مع بطريق رآه إذا

لشرفه عنهم،وإظهاراً أخذ ممن عدد ترمجته يف أيضا بن،وورد عبداللّه كاحلبيب
الشاطري املشهور،عمر ـرمحن عبدال بن علوي بن،واجلد علي واحلبيب

املشهور حممد بن عبدا،عبدالرمحن العيدروسواحلبيب عيدروس بن واحلبيب،للّه
العيدروس شيخ بن ترمي،عبدالباري من اهلجري عشر الرابع القرن رجال من وغريهم

وغريها وعينات .وسيئون

ونواحيها حضرموت من كثريون ومريدون تالميذ يده على خترج من،وقد
والبعيدة القريبة واآلد،اآلفاق األخالق أمت على حبضرموت والتواضعوبقي اب

والعام اخلاص ونفع وأهله العلم اإلسالم،وخدمة دين ومثاال،ونصر صابرا حمتسبا
حىت األنقياء األتقياء حضرموت رجال ا عرف اليت اخلصال كل يف به حيتذى حقيقيا

به مل أ مرض بعد اللّه يف،توفاه ترمي مبدينة سنة١٢ودفن اآلخرة ،١٣٨٦مجادى
ا العلماء والنثرورثاه بالشعر .ألكابر

شاملة حاوية ترمجة جبمع السَِّري حامد بن عبدالرمحن العالمة احلبيب عين وقد
املسمى الناصع الفقهي كتابه ا وأحلق النافع الناسك الشيخ هذا وآثار فتح((ألخبار

غيثان بكري سعيد بن مل سا احملقق الشيخ فتاوى من املنان اللّ،))اإلله وفقين أنوقد ه
مل سا علي الفقيه الشاب ولده بفضل املفصلة الترمجة وعلى الكتاب هذا على أقف



 
 )( 

سنة للحرمني زيارته خالل هنا،١٤٠٥بكري وذكره إثباته سبق ما منها ،واقتبست
مطبوعة اآلن .وهي

ملن بدهيٌّ أمر فذاك البعض ببعضهما وارتباطهما به الوالد سيدي عالقة وأما
رأسي مسقطَ ترميعرف يف التقاِئهما وموقع ِريِِّهما ومنبع سيدي،هما يذكر حيث

يف طلبه مرحلة خالل الفقهية واحللقات العلمية اجملالس بعض حيضر كان أنه الوالد
الفقهية،الرباط العلوم يف أفاده ما احلجة املعني ذلك من نال ذلك وبعد

ـروعها ـف لسان،ب جعل ما الرحبة السلفية سريته وبأدِبِهومن بِه يذَكرنا دائماً ه
بالعلم ـه ـراب ج امتالء مع اجمللس،وتواضعه أخريات يف جلس ـا ـم ـرب ل حىت

والفتوى العلم يف مرتبته يبلغون ال حوله من كافة أن األبرار،مع رمحة اللّه ،رمحه
ار األ حتتها من جتري جنات .آمني،وأسكنه

أمحد] ٣٤[ بن عبداللّه ساملاحلبيب بن بكر أيب الشيخ ابن اهلدار
وفعله بقوله اللّه إىل الداعي النحرير الشهري والعلم العالمة السيد األديب،ومنهم

املنيب ابن،النجيب احلسني اإلمام ابن اهلدار عبداللّه بن أمحد بن عبداللّه احلبيب
مل سا بن بكر أيب سنة،الشيخ مولده ال،١٣٣٤كان العام نفس فيهوهو ولد ذي

الوالد شيوخ،سيدي ومالحظة أبويه رعاية حتت عينات مبدينة وتربيته نشأته وكانت
دهره وأئمة ومصره بن،عصره إمساعيل بن حسن احلبيب اإلمام فتحه شيخ ومنهم

عينات يف والدعوة العلم بنشر قائما كان الذي مل سا بن بكر أيب ا،الشيخ وابتىن
والتعليم للعلم .رباطا

ومتعددٍة كثريٍة جماالٍت يف عظيم نشاطٌ أمحد بن عبداللّه الداعي،للحبيب فهو
والرحالة والشاعر واملصلح واملؤدب حسناً،واملعلم ِذكْراً تعاىل اللّه رمحه خلف وقد



 
 )( 

جبنابه واملتعلقني تالمذته لدى له عِطراً ـاً،وثناًء ـي أدب ـاً ـراث ت خلف ـا ـم ك
كتاب ـاالً ـم منهاوأع كان متنوعةً الشعري((يةً بن))ديوانه كعب لقصيدة ومعارضةٌ

سعاد((زهري واهلمزية،))بانت الربدة نسج على أخرى قصائد واسعةٌ،وله ترمجةٌ و
مساها ـم ـال س ـن ب ـر ـك ب أيب الشيخ جلده شريف،))اجلواهر((قيمةٌ مجع وله

الش صنفها اليت الرسالة صاحب على ملللصلوات سا بن بكر أيب ـي،يخ ـِن وع
ـع ـب ـط ب ـا ـض هود((أي اللّه نيب زيارة بسر املعبود اإلله إىل الودود الصب وسيلة

النبوية((وله،)) السرية أخرى))نظم .ورسائل
حبضرموت سابقة عهود منذ الوالد بسيدي اتصاله خالل،وكان من وأيضا

عينات ملدينة الوالد سيدي املناسباتوا،زيارة شريف يف به برفقة،لتقائه زرناه كما
عام م١٣٨٢سيدي ـزيف أمحد،لهن بن عمر احلبيب لزيارة موافقا العام ذلك وكان

ـ ِل مسيط ـات((بن ـن ـي عمر))ِع احلبيب من ينال أن حضر من لكل سببا كان مما
أق عجيبة وجمالس مهيبة حمافل يف العامة واإلجازة واإللباس اليوماإللقام ذلك يف يمت

سنة،املبارك عينات يف اهلدار أمحد بن عبداللّه احلبيب تويف اللّه،١٣٩٦وقد رمحه
األبرار .رمحة

خرد] ٣٥[ علوي بن سامل )١(احلبيب

املصقع اخلطيب الشاعر الناثر اجلامع الالمع واجلهبذ البارع العالمة السيد ومنهم
خرد علوي بن مل الغن،سا بترمي سنةولد على١٣٢٣ا وتفقه القرآن وحفظ ا ونشأ

الوادي مشايخ من الشاطري،مجلٍة عمر بن عبداللّه كاحلبيب عصره أئمة عن وأخذ
واحلبيب الدين شهاب بن عبداللّه بن علوي واحلبيب عيديد حسن بن حممد واحلبيب

                                                                 
ص) ١( امللحق يف الصورة .١٢انظر



 
 )( 

وغريهم العيدروس شيخ بن عبدالباري واحلبيب العيدروس عيدروس بن ،عبداللّه
باللسان مشاركاً ترمي أعالم من علماً وظهر مبكراً الرجال هؤالء أيدي على وخترج

ودرايةً وروايةً وفقهاً وأدباً ونثراً شعراً الوادي،واجلنان إصالحات يف يسهم كان كما
الصدق من غايٍة مع والعملية العلمية النهضة إىل .ويدعو

ا ونشر اللّه إىل الدعوة خدمة يف حياته بعدقضى احلجاز إىل انتقل حىت لعلم
زالت ال اليت العلمية اجملالس بعض بتأسيس جدة يف وقام االجتماعية التغريات حدوث

اليوم إىل واخلاص،،منعقدةً العام النفع يف سلفهم التباع املَهجر يف السادة مهم وحرك
املساجد يف ملتهبةٌ محاسيةٌ خطب اخلطب،وله هذه من العديد زالت واملواعظوال

أوالده لدى ومذاكراته،حمفوظةً أشعاره .وكذلك

مصر مثل وخارجها العربية اململكة أحناء إىل عديدةٌ رحالت له وكانت
وأندونيسيا والكويت وانتفعوا،والسودان العلم طلبة من كبري عدد يديه على وخترج

وكا احلجاز إىل انتقاله بعد أو حبضرموت إقامته خالل سواٌء كافةبه من قبوالً يلقى ن
الناس سنة،طبقات يف اللّه رمحه وأحبابه١٣٩٨تويف وتالمذته أهله وبكاه جبدة

األبرار رمحة اللّه رمحه املعالة حوطة يف ودفن مكة إىل .وشيع

بترمي الصبا منذ فكانت بالوالد صلته عن اآلباء،وأما بني كانت ملا جتسيد وهي
واحملبة الروحية الصالت الصادقةمن م،األكيدة يف يزوره الوالد سيدي ـزوكان لهن

املذاكرة يف الطويل الوقت وجيلسان الزيارة الوالد سيدي يبادل هو كان كما بترمي
والفوائد الكتب واستعراض الوالد،واملنادمة مبعية خرد مل سا السيد زيارة لنا تيسر وقد

م ـزيف الغن نصائحه من مجلٍة إىل واستمعنا بترمي العالقة،اليةله هذه لنا اللّه وأمت



 
 )( 

مل والعا األديب مل سا بن عبدالقادر األخ وخاصةً أوالده مع واحلميمة القوية بالصالت
وسلفه أهله لسر الوارث والناثر علوي،والشاعر األخ املباركني إخوته وكذلك

فيه اللّه بارك األريب األديب حممد واألخ واألدب العلم يف الواسع الباع مصاحب
آمني،أمجعني سلف خلري خلف خري ووالديهم،وجعلنا لوالدينا .وغفر

العيدروس] ٣٦[ عبداللّه بن حممد الريضة((احلبيب ))صاحب

ـ ِب املَشهوِر العيدروِس عبداللِّه بن ـد ـَمَّ ـ حم احلَِبيب الريضة((ومنهم صاِحِب
ترمي)) مدينة من بالقرب قرية وتلقيهكانت،وهي احلبيب هذا نشأة كان،ا أنه مع

وترعرع شب أن بعد للطلب وسيئون ترمي إىل من،يذهب بأنه يصفه يعرفه من وكل
هوناً األرض على ميشون ـز،الذين متواضعاًن شريفاً عفيفاً بالرزق،يهاً قناعٍة مع

أهله،اليسري من واملدد العلم طلب يف ن،وشغف عزةُ كله ذلك وغزارةُويتوج فٍس
البالِء على وصرب تفكٍري وحصافةُ رأٍي ورجاحةُ .علٍم

تبرٍُّك أخذَ الوالد سيدي عنه عديدة،أخذ مرات ترمي يف به إىل،والتقى وزاره
وم ـزقريته واإلجازة،لهن واإللقام واإللباس الدعاء منه املقصود،وطلب له ،فتم

الوفود،وكانت خري به حيظى مبا وفاتهوحظي تاريخ على نقف مل و حبضرموت . وفاته

العيدروس] ٣٧[ الصليبية أمحد بن حسني احلبيب
حسني السيد احلفظ حق تعاىل اللّه لكتاب احلافظ اجملذوب احلبيب م ـ ـه ـن وم

الصليبية أمحد شهور،العيدروس)١(بن ستة يف القرآن وحفظ بترمي يف،ولد آيةٌ وهو
                                                                 

كا) ١( اليت والشدة الصالبة من أخذاً بذلك لقبوا الصليبية أجدادهمآل بعض يف ـظ،نت ويالح
الصرف قواعد على منقاساً وليس احمللية اللهجة فيه حتكمت تصريفها .أن



 
 )( 

صبا منذ واإلدراك عليه،هاحلفظ مرَّ و إال مكتوٍب أو مقروٍء لشيء ينتبه يكاد فال
تأخر إذا الثانية أو األوىل مرته من حافظاً أو حفظ،مستوعباً عقيل((وقد ابن ))شواهد

املخطوط األصل من له يستنسخها أن الكاف علوي بن عمر احلبيب منه طلب ،ملا
حىت التالوة يف عليه يسهل كان القرآن أن يفوذكر يومه من القرآن قرأ رمبا إنه

أنه،الصالة وصاحبا له زميالً كان الذي الكاف حسني بن طاهر السيد ويذكر
يف عديدة أجزاء فقرأ له القرآن طي يف قراءته إىل ليستمع املاس مسجد يف معه حضر
القيام من تعب حىت املصحف يف القراءة يتابع قائم طاهر والسيد واحدة ،ركعة

وص قربفجلس حىت النهار أول من ركعات أربع الضحى صالة حسني احلبيب لى
كاملة خبتمة .الظهر

الذين الطلبة أوائل من يعد بترمي احلق مجعية مدرسته يف تعلمه بدء يف وكان
املدرسة م واحملافظة،تفخر والتقوى الصالح من عظيم جانب على أيضا وكان

املنعقدة العلم وجمالس الطاعات جمالس،بترميعلى خصوصاً املالزمة أشد هلا مالزماً
الدين شهاب بن عبداللّه بن علوي مرتني،احلبيب إال ترمي من خيرج مل أنه ويذكر

اللّه لبيت عجيبةٌ،حاجاً شعريةٌ قصائد شهاب،وله بن علوي احلبيب يف مرثاةٌ منها
كتاب يف ـةٌ ـت ـب ـثْ م ترمجة((الدين يف األحباب بنحتفة عبداللّه بن علوي احلبيب

الكاف))شهاب علوي بن عمر احلبيب املؤرخ صنفه .الذي

املدة يتحرك وال يتكلم وال فيسكت الغريبة األحوال بعض عليه ترد وكانت
مكانه من حتريكه يستطيعون ال الناس من العدد إن حىت عندما،الطويلة ويشرب

الكثري الشيء املاء من احلال هذا الواحدة،،يرده اجللسة يف الكاملة القربة يشرب وقد
املعتاد حاله إىل يعود مب،مث عليه التردد دائم الوالد سيدي ـزوكان الكائنن له



 
 )( 

الشيء،بالنويدرة املعنوي واالرتباط واملودة احلب من بينهما أن ذلك من ويظهر
احلسي االرتباط إىل إضافة أواصر،الكثري بعض بينهما جتمع وقد،القرابةحيث

املتكررة رحالتنا خالل بترمي عديدة مرات أن،زرناه على اللّه رمحه الوالد وحرص
املبارك جملسه وحضور والدعاء باإللقام ونتربك منه احلبيب،نستمد اعتزل وقد

مب الناس حياته أواخر يف ـزاملذكور القصوىن للضرورة إال خيرج ال زاره،له ولرمبا
وأ منادميه املرضبعض أثقله حىت معه بوجودهم ويسكن إليهم يطمئن الذين ،صدقائه

املوافق اجلمعة يوم بترمي احلرام٩وتويف القَعدة ذي يف،١٤٠٥من خرج وقد
الغفري اجلمع األبرار،جنازته رمحة اللّه اروأ،رمحه األ حتتها من جتري جنات .سكنه

ز] ٣٨[ قاضي اهلدار أمحد بن هادي جنباراحلبيب
أمحد بن هادي احلبيب وعمله بقوله ورسوله اللّه إىل الداعي العالمة السيد ومنهم

سابقا السواحل أرض من زجنبار قاضي مبدينة،اهلدار والتعليم التربية رجال وأحد
القمر جزر عاصمة مل،مروين سا بن بكر أيب الشيخ آل من األكابر .وسليل

عينات مبدينة حبضرموت ونشأوتع،ولد ا املعرفة،لم من وافراً نصيباً وتلقى
ـة ـاض ـي ـف ال املعرفة مراكز من وغريها ا،بترمي وأقام إفريقيا إىل رحل مث

مسيط بن أمحد بن عمر اإلمام الداعية احلبيب من بإذن للدعوة كان،وتصدر والذي
واإلرشاد اللّه إىل بالدعوة قائما وأجنب،هناك تزوج وأمد،وتعلموعلم،وهناك

وانتفع،واستمد واإلفادة،ونفع التعليم يف مقامه يقوم من هيأ السن يف كرب ،وملا
العريب اخلليج وأرض احلرمني على دائماً،وتردد كان املتكررة الرحالت هذه وخالل

به ويتصل الوالد سيدي احلياة،يزور باكورة معه ويتذكر يزوره أيضا سيدي وكان
مبسق وعيناتاألوىل ترمي رأسيهما واحملافل،ط املشاهد يف مرات هناك وتالقيهما

املتبادلة والزيارات مبعرفته،واملدارس احملروسة جدة مدينة يف مجيعا تشرفنا وقد



 
 )( 

أخالقه ولطيف آالم،وزيارته من به ما على مرات عدة الوالد سيدي زار حيث
عام،وأمراض به العهد آخر اس،١٤٠٢وكان باخلليجحيث أبوظيب مبدينة ،تقر

مرشداً علَماً ا معلماً،وكان الفيض،وداعياً يف الراغبون عليه يتجمع ومركَزاً
النبوي واألدب احلبيب،العلوي إىل باخلليج مقره من دعوةً وجه أن أمره آخر وكان

الدعوة ونشر للزيارة السقاف أمحد بن إ،عبدالقادر وسافر احلبيب يففلىب اخلليج ىل
عام من الثانية مجادى العظيمة،١٤٠٢شهر االجتماعات حبضرته وعقدت

املؤثرة السلفية يف،واملذاكرات مفاجئٍة قلبيٍة بنوبٍة هادي ـب ـي ـب ـح ال وأصيب
العلمية اجملالس عبدالقادر،أحد احلبيب الكبري ضيفه عليه يصلي بأن ،وأوصى

ال ذلك يف ـه ـت ـيَّ مِن عبدالقادر،شهروكانت احلبيب عليه يف،وصلى وأُلقيت
للعلم ونشره وصربه وباستقامته وفضله وحباله به أشادت قيمةٌ كلمات املناسبة تلك

واالحتمال الصرب غاية مع اللّه إىل األبرار،والدعوة رمحة اللّه .رمحه
 

العيدروس] ٣٩[ شيخ بن عبداللّه احلبيب
األوا الناسك احلبيب واحملراب،بومنهم الكتاب اآلداب،مسري الظاهر،ولزمي

العيدروس عيدروس بن حممد بن عيدروس بن شيخ بن عبداللّه تواضعه ولد،رغم
يف ا١٣١٦بترمي ونشأ التقوى،تقريبا يف آيةً كان الذي أبيه رعاية حتت ،وترعرع

وتنسكه وتعبده علمه مواقع يف له وبعد،مرافقاً معه الطلبمتردداً مواطن إىل ه
بترمي واخلاص العام وما،والتلقي املباركة الدائرة تلك يف عصره بشيوخ ومتصالً

املبارك السلفي النور قرى من .جاورها

واحلبيب احملضار أمحد بن حممد احلبيب عن ا وأخذ زواجه قبل جاوة إىل سافر
احلبشي عيدروس بن آل،حممد من جاوة شيوخ من كبري وغريهموعدد ،العطاس



 
 )( 

عاد أن بعد وأجنب وتزوج األسباب ببعض اشتغل سنوات مخس حوايل ا إىلومكث
ولداً،حضرموت وأجنب حبضرموت أخرى مرة احلبيب)١(وتزوج ذرية من غريه يبق مل

ـَاٍت،عبداللّه أُخري زوجاٍت من البناِت من عدٍد عدا ما صباهم سن يف اللّه توفاهم .إذ

ومكابداتوكانت جماهدات جاوة إىل سفره وقبل حبضرموت وجوده ِإبان ،له
ترمي إىل عودته بعد باملدارس،وكذلك األوقات وعمارة والعبادات األوراد يف وخاصةً

للتعبد ترمي مساجد إىل الليل آخر من واخلروج ليايل،واجملالس إحدى يف أن    ويذكر
ب أيب بن علي الشيخ مسجد إىل فتحخروجه عند وجد فيه ليصلي بترمي السكران كر

باملصلني غاصٌّ املسجد أن ـوِِّه،الباب ـت ِل وعاد وخاف احلبيب،فارتعب أخاه فوجد
بالسحيل شيخ بن عبداللّه آل مسجد باب عند له منتظراً له،عبدالباري إن((: وقال

يل ظهر إىل((: وقال،))والدك يسري ألنه لعبداللّه كثريةانتبه يعمر،مساجد له وقل
مسجدكم،مسجدكم عمارة لكم باحيصل وأَردتوه ـوه ـت ـلْ أَمَّ .))وما

عام كل هود اللّه نيب لزيارة حمباً النخل،وكان بعض يبيع أن األمر به بلغ حىت
هناك إىل الذهاب سبيل لل،يف بيتاً هناك ـزوبىن فيهن عبداللّه،ول احلبيب وبقي

م املآثربترمي من وبغريها املعروفة وجده أهله قبة يف العلم بدروس يف،عتنياً مترقياً
والقُصاد الضيفان وإكرام واألوراد احملراب ولزوم باآلداب اإلهلي العطاء ،مقامات

األجماد وأسالفه ألهله البول،ممثالً حبصر مرض شهرحىت نصف متأملاً به ومكث
                                                                 

ـتور) ١( باملس امللقب شيخ بن عبداللّه بن حممد املتفقه العلم وطالب املبارك السيد ـان،هو وك
ـرموت حبض شائعا كان الذي اخلفية عقد يف أمه أجنبته ـا ـم لَ بذلك ـه ـب ـق ـود،لَ ويع

ـدة ج يف الغرض هلذا به االتصال مث هلا القيمة ومساعدته وملعاونته له الترمجة هذه مجع فضل
عام .١٤٠٤احملروسة



 
 )( 

يفحىتتقريباً متأثراً عامتويف من رجب كثري،١٤٠٠شهر الوالد سيدي وكان
إليه واألخوة،التردد املودة روابط من ـدالباري ـب ع اإلمام وبأخيه به يربطه وِلما
مب،والطلب عليه والتعرف منه التربك شرف لنا ـزوكان سنةلن يف وخالل١٣٦٧َه

أخرى .مراٍت

البيض] ٤٠[ سامل بن عبدالرمحن احلبيب
ا الصاحلومنهم الطافح،لسيد احلال البيض،ذي مل سا بن ،)١(عبدالرمحن

الطيبة املباركة األرض يف به تامٌّ اتصالٌ الوالد لسيدي كان بينهما،حيث حصل فقد
املنورة املدينة من كل يف اإلجازات وتبادال إقامتهما،االجتماع بعد جدة مدينة ويف

احلرص،ا كل حريصاً منهما كل صاحبهوكان زيارة العالئق،على ومتكني
التقائها عند الصاحلة األرواح أَِلفَته مبا من،الروحية عدد يف الوالد سيدي صحبنا وقد

اللّه يف األخوية الزيارات الوالد،تلك ولسيدي لنا منه واإلجازة واإللباس اإللقام ومت
ووالده شيوخه به أجازه ما كل املطل،يف على خيفى املتينةوال العالئق من سبق ما ع

الشحر صاحب البيض مل سا احلبيب وبني تعاىل اللّه رمحه علوي اجلد والسيد،بني
املذكور اجلد،عبدالرمحن ترمجة من موقعها يف العالقة هذه عن القول أفضنا وقد

املشهور عبدالرمحن بن األربعاء،علوي ظهر جدة مبدينة عبدالرمحن احلبيب تويف وقد
الثاين١٣ املكرمة١٤٠٧مجادى مبكة .  ودفن

باخبرية] ٤١[ يسلم بن عمر بن حممد )٢(الشيخ

على الصابر األسباب عن املتجرد النقي التقي الزاهد الناسك الشيخ ومنهم
السريرة صايف باخبرية، يسلم بن عمر بن حممد السرية،البلوى زِهد،وحسن الذي

                                                                 
سنة) ١( الشحر مبدينة البيض مل سا بن عبدالرمحن السيد .١٣٣٠ولد
ص) ٢( امللحق يف الصورة  . ١٣انظر



 
 )( 

احلياة يف اللّه من فيهابقَدٍر وما وال،الدنيا نسائها وال ماهلا من نصيب له يكن فلم
طعامها وال باليسري،زخرفها والكثري،يكتفي القليل فيه،وينفق عرف جالسه من

ـيان للِع ظاهراً الوالية ِتبيان،نور وال توضيٍح إىل حيتاج .ال

وباطن ظاهر اتصالٌ الوالد سيدي مع له ولقاٌء،كان يفووصالٌ ومذاكرةٌ
األكابر السادة وأخبار القوم مب،شؤون الوالد لسيدي الزيارة كثري ـزوكان وقد،لهن
واملدارس اجملالس بعض يف به الشيخ،يلتقي يد من الوالد سيدي لدى اجتمع وقد

عند معه يصطحبها الشيخ كان اهلامة الثمينة الكتب من عدد باخبرية يسلم بن حممد
وجميئه يده،زيارته بقلم اإلهداء عليها يكتب أن بعد الوالد لسيدي .ويهديها

حافلةً ترمجةً وأوليائه العصر شيوخ عن ـ اللّه شاء إن ـ قادٍم مجٍع يف وسنفرد
املذكور من،للشيخ نبذةً خالهلا مجعت عديدةً مراٍت معه باجللوس تشرفت حيث

املفيدة الغنية وفوائده وأخباره وأحواله عن،)١(حياته احلديث نواةَ تلك وستكون
تعاىل اللّه شاء إن القادمة املوافق،حياته األربعاء ظهر اللّه رمحه وفاته ١٣وكانت

الثاين املكرمة،جبدة١٤٠٧مجادى مبكة باحلجون .)٢(ودفن

بلفقيه] ٤٢[ شيخ بن علي احلبيب
الد والفهوم املعارف صاحب العالمة اجلهبذ السيد باحلكمةومنهم اللّه إىل اعي

وبالد موطن كل يف اشتهر الذي بلفقيه شيخ بن علي احلبيب القوم أثر يف ،والساعي
                                                                 

مسيناها) ١( رسالٍة يف مؤخراً مجعناها ـاذال((وقد احل ـِف احلفي الشيِخ حياة ذكر يف املَِطرية سحابةَ
باخبرية يسلم بن عمر بن حممد الشيِخ ولد وال له مال ال . ))الذي

عام) ٢( باخبرية يسلم بن حممد الشيخ شبام١٣١٣ولد مبدينة .تقريبا



 
 )( 

والباد احلاضر عرفه،وعرفه من كل رأيه وحصيف ومعرفته وذكائه بفطنته وشهد
السامعني ا يتحف اليت السنية الدرر منه ومسع عنه وتلقى ا،وجالسه ويؤنس

وامل .علمنياملتعلمني

الغناء ترمي رأسيهما مسقط يف عليه وتردد عنه وأخذ به وارتبط سيدي بل،عرفه
له سنحت كلما منه واالستمداد زيارته على احلرص كل حريصاً الوالد سيدي كان

السفلى العوالق بأرض حلوله بعد ترمي إىل السفر الوالد،فرصة سيدي أخذنا وقد
م إىل ـزمرات عليهن للتعرف منهله واالستمداد عنه تلك،واألخذ يف وذلك

احلجاز إىل سفره قبل ا املذكور السيد وجود ِإبان ترمي إىل سافرناها اليت الرحالت
والتعليم التربية أعالم من علَماً كان عندما شيخ،واخلليج بن علي السيد وفاة وكانت

سنة أبوظيب مدينة .١٤١١يف

بل] ٤٣[ زين بن سقاف )١(فقيهاحلبيب

واهليئة والفعل القول يف السلف منهاج على السالك األريب املنيب السيد ومنهم
القوم بأخبار الالهج بلفقيه زين بن سقاف البقية احلبيب لفوائد،واألدب واحلاوي

األشراف السادة األسالف،حكايات سرية إىل .والداعي
مجةٌ ارتباطات الوالد بسيدي مهم،وله يف،ةٌولقاءات واتصاالت وزيارات

احلجاز أرض من جدة ويف ترمي رأسيهما العالقات،مسقط جذور كانت حيث
من هلما كان وما بكر أيب واجلد علوي باجلد سقاف احلبيب معرفة من منحدرة

والوصال مكرراً،االتصال االتصال هذا على حمافظاً الوالد سيدي ظل فقد ولذلك

                                                                 
ص) ١( امللحق يف الصورة  . ١٢انظر



 
 )( 

تب فرصة كل مع املفضالللزيارة السيد هلذا ترمي،دو مدينة يف واستجازه زاره فقد
عديدة احلجاز،مرات بالد يف احلال م،وكذلك إىل مرات عدة صحبته ـزحيث لن

واالستمداد واألخذ والتقرب التعرف لغرض املبارك لطيف،جنله من بينهما فكان
بينهم املتني االرتباط قوة يؤكد ما املعاشرة وحسن نقل،ااملذاكرة مث بالرياض وتويف

سنة املكرمة مبكة ودفن جدة إىل .١٤١٤جثمانه

بن] ٤٧-٤٤[ عبداللّه احلبيب اإلمام أبناء وسامل وحسن وأبوبكر مهدي احلبايب
الشاطري  )١(عمر

احلبيب أبناء مل وسا وحسن وأبوبكر مهدي األعالم األجالء ـادة ـس ال ومنهم
الشاطري عمر بن ل،عبداللّه ترميكان مدينة يف االتصال أمت م الوالد بل،سيدي

م ويتصل يزورهم الذين الشيوخ مقدمة يف يضعهم الوالد سيدي ال،كان وكيف
ومنِحِه فتِحِه شيِخ أبناُء وهم ذلك ورحبه،يكون متجره بن،وإماِم عبداللّه احلبيب

وألوالده لنفسه الوالد سيدي استجازهم وقد ؟ الشاطري منهم،عمر لنا وحصل
واإلجازةُ واإللباس اإللقام بترٍمي حضرموت،مراٍت إىل األوىل رحلتنا خالل وذلك

.خاصة١٣٨٠عام
حيثما عنهما السؤال عن ينفك ال كان تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي أن كما

ـز البالدن من الداعي،ل العالمة املبارك ألخيهما بعد فيما زيارته تكررت إىلوقد
اللّه

اإلمام مبسجد وخطيباً وإماماً معلماً بعدن إقامته بعد الشاطري عبداللّه بن مل سا

                                                                 
ا) ١( يف مل سا واحلبيب حسن احلبيب صورة صانظر  . ١٣مللحق



 
 )( 

امللقب العيدروس عبداللّه بن بكر القوية،))العدين((أيب العلوية الرابطة بينهما وحصلت
والباطن الظاهر واالتصال .واأللفة

الفضل جاءها اليت الشريفة األسرة هلذه كان األصولوقد من منحدراً والنور
السفلى العوالق بالد من أحور مدينة يف الوالد بسيدي لقاٌء كل،األوىل دخل حيث

منذ أحور الشاطري عمر بن عبداللّه احلبيب ابين بكر أيب واحلبيب مهدي احلبيب من
ما يليق ومقام استقبالٌ هلما وحصل عاماً ستني من يقرب الرحل،ما هذه يف ةومت
والتمكني االرتباط وحصل األخوية والقواعد الروابط هلما،متكني اللّه أذن حىت

البالد عطرا أن بعد احملفد بالد إىل متجهني الشهر ذلك اية يف أحور من بالسفر
العلوية الطريقة ونفحات احملمدية الدعوة . بأريج

الزيارات وتكررت العالقات هذه توطدت فقد احلجاز يف مع،وأما لنا وكان
وحسن بكر أيب احلبايب من كل بزيارة األواصر هذه لتمكني زيادة الوالد سيدي

مل واملدينة،وسا ومكة جدة على يترددون واإللقام،وكانوا اإلجازات بنيل واالرتباط
سنة،والدعاء تعاىل اللّه رمحه الشاطري مهدي احلبيب تويف باخلليج١٤٠٥وقد

أبو يف ودفن عملية،ظيبالعريب بعد باخلليج تويف أبوبكر احلبيب أخوه وكذلك
عام باملستشفى األبرار١٤١٣أجراها رمحة اللّه .رمحهما

ترمي رباط فتح إعادة الشاطري آل للحبايب اللّه هيأ األخرية املرحلة فعاد،ويف
وكذلك الرباط إىل التعليم وأعادا ترمي إىل مل سا وأخيه حسن احلبيب من املدرسكل
مكان كل من العلم طلبة إليهما ووفد املباركة ما بعود الناس وانتفع اللّه،العام نفع

وعافية خري يف ما وأمتع . ما



 
 )( 

عصره شيوخ من ومجلة اإلمام والده عن حسن احلبيب أخذ يف،وقد مبكراً وتصدر
ترمي املهدي،رباط حممد أخيه بعد لوالده خليفة ي،وصار على طالبوخترج من الكثري ديه

اآلفاق ويف حضرموت يف الوالد،العلم طبقة من بعد،وهو حضرموت من رحل مث
هناك الناس به وانتفع اخلليج، إىل االجتماعية احلكم،التغريات نظام ذهاب بعد عاد مث

السلف طريقة ونشر للدعوة حضرموت يف وتصدر الرباط فتح واستعاد ويشارك،الشيوعي
اجلموعات وغريهايف بترمي املعهودة الذين،العامة ترمي يف املرحلة شيوخ أكرب من اليوم وهو

السلف منهج على والدعوة التربية مهمة عليهم .تدور

احلدادي] ٤٨[ املقام منصب احلداد علي بن حسن احلبيب
الغاية إىل النفس صفاء يف البالغ احملبوب اجملذوب احلبيب على،ومنهم وتلوح

إش والعنايةحمياه الرعاية واإلمداد،ارات املدد ذي الكرمي الشريف،الشهم السيد
احلداد علي بن احلدادي،حسن املقام الذي،منصب اإلمدادي العطاء دوائر وشيخ

يعد وال حيصى ال ما املواهب من اللّه مدد،وهبه على مدداً ما،ومأله على زيادةً
واجلد األب من إليه لسي،وصل والتربكوكان واألخذ االتصال كاملُ به الوالد دي

ومراٍت مراٍت ـاوي ـح ال مدينة يف من،واالستمداد حوزته يف ما ألبسه حيث
القوم األوراد،إلباسات من كثري يف للعباد،وأجازه واإلرشاد الدعوة ومت،ويف

أح من الوالد سيدي رحلة خالل املكالّ مدينة يف أخرى مرةً اللقاء إىلبينهما ور
عام علي،١٣٧٨حضرموت بن حسن احلبيب زيارة خالل آخر اتصالٌ هلما وسبق

عام أحور مدينة إىل مجاد١٣٧١احلداد شهر خالل وذلك املباركة اهلجرة من
البحر حسن بن عبدالرمحن بن عمر احلبيب بصحبته وكان بأحور،األول، ومكثا



 
 )( 

يوماً عشر مخسة مدة الوالد سيدي عرقةمث،لدى طريق عن حضرموت إىل براً سافرا
سابقاً تسمى كانت كما الواحدي بالد .من

بافضل] ٤٩[ حممد بن فضل الشيخ
العالمة الشيخ املذهب،ومنهم حافظ العلوم،الفقيه من يف،املتضلع واملتبحر

الفهوم بافضل،ألوان عوض بن حممد بن فضل اللّه إىل كل،الداعي من املمنوح
والعقل،فضل والفهم العلم من حرج وال البحر عن الوالد،حدث سيدي به اتصل

السفلى العوالق بالد إىل ينتقل أن األوىل،قبل حياته باكورة يف تامةً معرفةً ،وعرفه
كثرياً بينهما االرتباط ومستمداً،وازداد زائراً مسكنه على يتردد الوالد سيدي فكان

الشي،ومِمداً كان مكما يف الوالد لسيدي زيارته يكرر تعاىل اللّه رمحه ـزخ بترمين ،له
عام وداعيا١٣٧١ًويف زائراً أحور مدينة إىل فضل الشيخ وصل اهلجرة فاستقبله،من

عديدةً مراٍت الناس له ومجع الوالد أبكى،سيدي ما البليغة املواعظ من عليهم فألقى
يف،اخللق عظيم تأثر بزيارته أيام،البالدوحصل مخسة سوى ا ميكث مل مث،و

حضرموت إىل مث عدن مدينة إىل شعبان،سافر شهر يف مع،وذلك زرناه وقد
مب الوالد ـزسيدي عديدةن مراٍت خيله شعب يف الكائن منه،له اإللقام لنا وحصل

الشي تويف وقد النرية، األيام تلك يف جمالسه حيضرون الذين الصاحلني بعض خومن
عام بترمي األبرار١٣٩٦فضل رمحة اللّه .رمحه

الدويلة] ٥٠[ موىل باعبود شيخ بن علوي احلبيب
واحلركة السكون يف امللحوظ املعمَّر الربكة احلبيب ـهم ـن على،وم كان الذي

علوي باجلد وثيقٍة وتلميذاً،صلٍة وصديقاً لزمياً له املنيف،وكان الشريف ،السيد
شيخ بن الدويلةعلوي موىل باعبود حامد سنة،بن بترمي واملتويل،١٣٠٠املولود



 
 )( 

تقريباً عاماً أربعني مدة احملضار عمر اإلمام مسجد واألقطاب،،إمامة األولياء وجليس
واألجناب العلماء السريرة،وأنيس السرية،صايف .وحسن

صباه منذ الوالد سيدي به وجده،اتصل أبيه مبعرفة التردد،وعرفه كثري فكان
مب له والزيارة ـزعليه عن،لهن يتأخر ال كان القبلة أرض إىل الوالد سيدي ارحتل وملا

األفاضل وآبائه األوائل شيوخه مع حضرموت،زيارته إىل الرحلة لنا اللّه هيأ وملا
اتصال به لنا واإللباس،كان اإلجازة منه الوالد سيدي قُر،وأخذ على منوعرَّفَنا ِبِه

الناس سائر على خصوصاً علوي ولده،اجلد أمالها خاصةً ترمجةً له أفردنا وقد
عبدالرمحن بن علوي اجلد تالمذة عن احلديث ضمن باعبود علوي هاشم املبارك

يف فانظرها النور((املشهور . ))لوامع

الليل] ٥١[ مجل السري حممد بن حامد احلبيب
ا العالمة احلبيب واملنصبومنهم احملامد ذو املقتدر واألديب املصقع لشاعر

السَِّري،الفخري حممد بن حامد احلبيب الشريف األدب،السيد يف آية كان
وشعره،والشعر ِجِبليٍَّة، وفصاحٍة شعريٍة ملَكٍة من له ما على شاهد أبرز وديوانه

واملعاين الكلمات من صاحبه اقتدار عن ينم قوي ال،رصني أدناهويف املذكورة قصيدة
ذلك من الشاطري،ملعةٌ أمحد بن حممد األديب الشاعر العالمة احلبيب قام وقد

واالعتناء ديوانه بتحقيق خرياً اللّه جزامها السقاف هادي بن حسني بن حممد واحلبيب
قام،به الذي السري حسن السيد املبارك حفيده متابعة حتت للطباعة طريقه يف وهو

جزا خرياجبمعه اللّه ا،ه واستجازه ترمي ـة ـن مدي يف الوالد سيدي به ،اتصل
واإللقام الدعاء منه آنذاك،وطلب واالرتباط االتصال غاية به له متكن،وكان مث

أرض يف األعالم الدعاة أحد الوالد سيدي صار أن بعد وقوي االتصال وازداد األمر



 
 )( 

حوهلا وما الِقبلة وبالد عاموالتق،العوالق به عدن١٣٩٢ى مدينة منه،يف وطلب
األمر فلىب اخلطية باجلد،اإلجازة عالقته إىل فيها أشار خمتصرةً إجازةً له وكتب

املشهور عبدالرمحن بن وتلقى،علوي منهم استمد الذين شيوخه من أثبتنا،وأنه وقد
اللّ شاء إن املبارك اجلمع هذا من اإلجازات قسم يف كاملةً تعاىلاإلجازة التقى،ه وقد

كان وما علوي اجلد حياة وتذاكرا جدة مبدينة السري حامد بالسيد الوالد سيدي
القصيدة،عليه هذه فكتب حامد السيد شاعرية الكوامن هذه : )١(فحركت

واملُرجى ِلشيِخنا سِليالً للتَّنِفيِسيا اخلَناِق ِضيِق ِعند
حبِر املَشهوِر الوِطيِسالعلُوِمعلَِويِّ ِبحرِّ الوغَى ليثُ وهو

املعايل يف شأْنه اللّه الرُّؤوِسرفَع فَوق تزالُ ال ِرفْعةً
حاٍل كُل يف املَعاِل عِليَّ نحوِسيا ِمن برِّئَت قد سعوٍد ِمن

يبقَى سوف ما الصاحلاِت يف بلَك على عال قد لِْقيِسِذكْره
ـٍت ـي ـَ ب آلَ ِسرَّكُم اللّه والتَّقِْديِسقَدَّس بالذكِْر شغلُوه

نِقيٌّ ودرٌّ خاِلص بالتَّلِْبيِسذَهب اَألدرانُ تشبه مل
شِريٍف وابن األخالِق شِريف قُدموِسيا مؤثٍل يف مفْخٍر

رأَ لَما السُّرور يف نِفيِستكُمدبَّ مقاٍم يف اليوم مقْلَيت
ِلموال شيِخي ِبحقِّ مروِسفتوجَّه ِنري احلَيِّ يف ِليسِدي ك

وأعيا العضالُ عضلَ ِإنْ جاِلينوِسفهو دواُء داٍء كُل

                                                                 
خرياً،                 ) ١( اللّه جزاه السري علي بن حسن األخ حامد السيد حفيد لدى القصيدة هذه على عثرنا

برقم جده ديوان مقدمة يف مجعها اليت حامد جلده ترمجة يف أثبتها عنوان٢٨٢وقد إىل((حتت
شيخي .))حفيد



 
 )( 

ـ ال وراَء ما يرى أَنْ كاد ورِديِسِإنَّه سيلٍَم هوِل ِمن غَيِب

السَّلَِفيَّة العالقة هذه الوالد سيدي وطد العلَِويَّة،كما ولَدِي،والرابطة مع
حامد عبدالرمحن،احلبيِب املرحوم احلبيب امللقب،ومها عبدالقادر الربكة ((واحلبيب

م،))جيالين ـ ـري ت على يتردد كان ملا ما والزيارة االتصال من الوالد سيدي فأكثر
ـ أحورالغ من هلا قادماً ؛،نا نشيدمها إىل اجليد لإلنصات يدعوين كان ما وكثرياً

الصوتية النربات أسس قواعد،ألستمد من يحِسناِنها ـِني ـت اللَ الشجية والنغمات
حبضرموت الصاحل .السلف

البار] ٥٢[ عمر اإلمام مقام صاحب البار حامد بن عبداللّه احلبيب
الف العم ـهم ـن األفاضل،اضلوم حماسن،سليل يف أجداده مبقام القائم

السطور به تضيق مبا املسطور،األمور، له يتسع بن،وال عبداللّه الشريف السيد
واملقدار القَدر ذو البار، باإلصالح،حامد وخارجه الوطن يف والسعي،واملعروف

والفالح بالصالح واحلضر القبائل مشهور،بني الدور،وأمره تلك أن،يف وخاصةً
الكَرار جدِِّه البار،مقام عمر وصار،اإلمام إليه آلَ عليه،قد القائم والصادر،هو
لديه يرد قيام،والوارد خري باألمر واإلنعام،فقام باإلكرام املقام ذلك يف ،وظهر

التام االتصال به الوالد لسيدي عام،وكان زيارته الدعاةم،١٣٩٢خالل مجلة ع
والتذكري للدعوة دوعن إىل وفدوا الذين زاروه،العلماء م أ الرحلة يف ورد فقد

مب عليه ـزودخلوا م،لهن وفَِرح ِوفَادتهم من،فأكرم األيام تلك يف يشكو وكان
هلم،احلمى ودعا دعاءهم هلم،وطلب فأذن بالدعوة واإلذن التربك منه ،وطلبوا

كان جدةكما مدينة يف التقائهما بعد وأرحم أوسع اتصالٌ به الوالد وذلك،لسيدي
مب تقام اليت املباركة احلضرة الوالد سيدي حضور ـزخالل إحياًءن ثالثاء عشية كل له



 
 )( 

تعاىل اللّه رمحه البار عمر اإلمام عن املتوارثة وازداد،للحضرة االتصال قوي كما
الف وزواج خطبة بعد احلبيباالرتباط بإشارة املذكور احلبيب لدى الترمجة كاتب قري
السقاف أمحد بن وأمنت،عبدالقادر أقوى اجلوانب مجيع من االرتباط صار .حيث

شعبان شهر من املرض فراش على وهو الوالد سيدي أهدى ١٤٠٢وقد
حامد بن عبداللّه للحبيب باملستشفى سريره يف ا يسبح كان اليت اخلاصة ،مسبحته

جدة مبدينة فقيه سليمان مبستشفى غرفته يف له ا قمنا زيارة آخر يف وقد،وذلك
بقوله ذلك يف املقصود((: أخربنا حصل ظهر))البارحة أنه يعين كان اللّه رمحه وكأنه

رمحه موته بعد إال بالوفاة املشري األوسع القصد إىل نفطن مل و مبشر، شيٌء املنام يف له
تعاىل . اللّه

سنة دوعن وادي من بالقرين البار حامد بن عبداللّه العم ميالد كان ١٣٢٥وقد
حضرموت علماء من مجلٍة عن مسيناها،وأخذ مفردةً ترمجةً له ترمجنا ندى((وقد

خمطوطة،))األزهار زالت عام،وال األول مجادى غرة الثالثاء يوم ضحى وفاته وكانت
ـزمب١٤١٨ جبدةن الكائن مبوك،له احلضرة إقامة ليوم موافقاً اليوم ذلك ـزان ،لهن

جبدة عليه صلي أن بعد املكرمة مكة إىل املغرب بعد باحلرم،ونقل عليه صلي مث
ا،املكي ودفن احلجون إىل نقل األبرار،مث رمحة اللّه املقام،رمحه هذا يف خلفه وقد

وس اللّه حفظه عبداللّه بن عيدروس األبر ولده بعده خطاهمن . دد

العطاس] ٥٣[ سامل بن حسني بن حممد واحلبيب العطاس حسن بن حممد احلبيب
العطاس حمسن بن حسن بن حممد األريب املنيب السيد مل،ومنهم العا والسيد

العطاس مل سا بن حسني بن حممد املكارم مدينة،ذي يف الوالد بسيدي اتصاهلما كان
يف سابقا السفلى العوالق بأرض عامأحور من رمضان اهلجرة،١٣٦٣شهر من



 
 )( 

بأحور الوالد سيدي حلول عقب ا،وذلك زواجه من،وقبل إليها قدم حيث
الساحل بطريق الوالد،حضرموت سيدي ما فرح أحور إىل وصل وطلب،وملا

املبارك رمضان شهر خالل البقاء لدعوته،منهما تلبيةً ـزو،فأقاما رغبتهن عند ،والً
واحدومم لكل ـن ـيَّ ع الوالد سيدي أن العطاس حسن بن حممد السيد يذكره ا

التراويح صالة بالناس فيه يصلي البالد مساجد من مسجداً بسيدي،منهما يلتقيان مث
سكنه موقع يف املبارك،الوالد الفطر عيد انقضاء بعد ما إىل احلال هذا على مث،وظال

عدن إىل ا،سافرا تكرر والسيدوقد الوالد سيدي بني أخرى مرةً واللقاء التصال
املقدسة األرض ربوع يف العطاس حسن بن حيرص،حممد املذكور السيد كان حيث

مب الوالد سيدي زيارة ـزعلى كلمان ـزله الرياضن من إليها قادماً جدة مبدينة ،ل
وأوالده أسرته بعض مع هناك يقيم . حيث

عبد] ٥٤[ بن حسني عيديداحلبيب )١(اللّه

األكيد الويل السيد اجمليد،ومنهم حسن،الفاضل بن عبداللّه بن حسني احلبيب
املوفورة،عيديد الربكات املستورة،ذي السريرة،واألحوال السرية،صايف ،وطيب

رحالته بعض يف ا مر عندما وبأحور حضرموت يف الوالد سيدي به ،)٢(اتصل
الذ طيب ا باطنه،كروأبقى ونور معشره، ولطيف احلسن خبلقه القَدِر عايلَ وكان

الطرق،وظاهره لقطاع تعرض أحور إىل دخوله عام أنه ا عرفه من بعض دلل وقد
وسلبه به من يستفيدونه شيئاً معه جيدوا مل و البدو ألولئك،من داعياً فأطلقوه

والصالح األبرار،باهلداية رمحة اللّه .رمحه

                                                                 
ص) ١( امللحق يف الصورة . ٤انظر
بعده) ٢( من أحور إىل سنةوصل وعلي طاهر ـة١٣٨٢أوالده الروح ـده عن وحضرا الوالد سيدي وزارا

عدن إىل سافرا مث فقط واحد يوم سوى ميكثا ومل احلبشي علي احلبيب كالم يف عليه .وقرآ

Comment ::  
    



 
 )( 

احلبشي حممد بن علي باحلبيب وعظيم وثيق اتصالٌ آثاره،وله عليه ظهرت
أنواره وأشعاره،وغمرته أخباره يف لنا يبديه ما قوله،وهذا : منها

ياتيه الوحي قد بالبشرى القلب بشر
أفاديه ذاك احلمى وصل يف اليوم فانين
نعطيه اخلري من مقصده وله أتانا من

أ نكسيهأو السر من نية وله تانا
نعطيه نيته قصد نية فيه ما ذاك

نواليه البواطن حسب على الكلْ نعطي
ندريه فيه مبا الباطن إال حنكم

ي الغيث ترى ـزلو الكشفن عندها ل
يكفيه فيه هكذا أحسن الستر لكن
نلقيه كيف درا ال من الغيب والغيب

ب] ٥٥[ سامل امللقباحلبيب احلبشي عبداللّه ))البار((ن
)١(

امللقب احلبشي عبداللّه بن مل سا احلبيب العالمة السيد السادة،))البار((ومنهم سليل
بترمي،األخيار األطهار القوم منتدى يف أيضاً الوالد سيدي به واتصل الوالد بسيدي اتصل
األ،وثيب مع وحيضران ويتتلمذان يقيمان كانا العامةحيث املدارس يف واألمثال قران

اخلاصة الوالد،واحللقات سيدي من سناً أكرب ساملاً احلبيب أن اللّه،مع إرادة شاءت وملا
الدائمة االتصال فرص تكررت احلجاز أرض إىل أسالفهم موطن من السادة هلؤالء ،الرحلة

يف وجيسدان اللّه، ذات يف بعضهما زيارة على حيرصان كانا النبويحيث األدب ذلك
                                                                 

ص) ١( امللحق يف الصورة  . ١٤انظر



 
 )( 

صاحبه حق منهما واحد كل معرفة يف العلوي األخبار،واملسلك لذيذ منهما مسعت وقد
م يف التقيا كلما واملذاكرات واألشعار واحلكم واملباسطات ـزواحلكايات جبدةن ،ليهما

اللّه رمحه الوالد سيدي وفاة بعد والثمر اجلَىن دائمة واملودة العالقة هذه ظل،وبقيت حيث
صاحبه موقع زيارة يف السلفي احلال ذات على مل سا داعياً،احلبيب وأخالِفه بِنيِه وتفقِد

سنة جبدة وفاته حىت املكرمة،١٤١٥ومراعياً مبكة املعالة حبوطة .ودفن
السقاف] ٥٦[ عبداللّه بن علوي )١(احلبيب

السقاف عبداللّه بن علوي العالمة السيد رج،ومنهم كبار واديمن ال
القوم،األحقاف موطن من الوالية أنوار املستمدين الوالد،ومن سيدي به التقى وقد

عام آخرها كان عدن١٣٩٠مراٍت إىل،مبدينة السفر على الوالد عزم قبل وذلك
خطيةً،احلرمني إجازةً ـحه ـن ـم ـت اجلد،واس به أجازه ما إىل مشرياً له فكتبها

امل عبدالرمحن بن احلديث،شهورعلوي عند موضعها يف املذكورة اإلجازة أثبتنا وقد
املبارك اجلمع هذا يف اإلجازات .عن

األهدل] ٥٧[ شعيب بن حممد السيد
اليماين األهدل شعيب أمحد بن حممد الويل السيد بتهامة،ومنهم العام واملرشد

حران،وجبيل قضاء مدارس يف،ومفتش به اجتمع احلجة٢١حيث ١٣٩٢ذي
ـزمب املكرمةن مبكة املالكي علوي بن حممد العالمة السيد الوصايا،ل تبادل وحصل

بينهما قسم،واإلجازات يف الوالد لسيدي األهدل وإجازة وصية أثبتنا وقد
املذكور،اإلجازات األهدل بالسيد التقيت كتبها،وقد اليت اإلجازة بإحضار وأوعد

مبكة له .الوالد

                                                                 
ص) ١( امللحق يف الصورة  . ١٤انظر



 
 )( 

حدادالشي] ٥٨[ عوض عمر خ
حداد عوض عمر السر ومكنون الذكر خامل الزاهد الناسك الشيخ ومنهم

ـز املكرمةن مكة اللّه،يل إىل اخللق عن النحو،واهلارب يف شيخاً سيدي عرفه
بترمي متصدراً كان عندما والتصوف اآللة حاشية،وعلوم الوالد سيدي عليه قرأ وقد

ا))املتممة((كتاب النحو ـيف ب الدرية((ملسمى شئون،))الكواكب يف منه واستفاد
املذكور،عديدة شيخه يزور كان القبلة أرض إىل ترمي من الوالد سيدي هاجر وملا

ترمي مبدينة خالهلا يقيم اليت رحالته يف الشيخ،عادةً ذلك مدرس إىل معه ويأخذنا
األ أيام بعض من الفجر صالة بعد يقيمه كان الذي بابطينةالعالمة مبسجد سبوع

بترمي املشهور العلمي الرباط جبوار أصول،الكائن يف دروساً الطلبة لبعض يقيم حيث
على حريصني كانا الطيبة األرض هذه يف الشتيتني اللّه مجع وملا وآلتها، العربية اللغة

األوقات بعض يف والتزاور جيمع،االلتقاء الشريف احلرم كان عندما وخصوصاً
سنة،همابين جبدة الشرفية مسجد يف إماماً الوالد سيدي يصبح أن .١٣٩٤وقبل

األوراد يف العامة اإلجازة منه ونلنا حداد عمر الشيخ مع لقاءاتنا تكررت وقد
وألقمنا اللّه إىل يقرب كلما ويف والصلوات اجلمعة،واألذكار يوم يف ١٦وذلك

سنة الثانية مب١٤١٨مجادى املكرمة ـزمبكة اجلنيدين عبدالقادر السيد .ل

الزبيدي] ٥٩[ عبداللّه بن سامل بن حمفوظ الشيخ
الصبور ومتاعها الدنيا يف الزاهد املتواضع العالمة الفقيه الشيخ م ـ ـه ـن وم
أحد الزبيدي عثمان بن عبداللّه بن مل سا بن حمفوظ والطريقة العلم خادم الشكور

املشاهري ترمي بادئ،علماء يف سلطانةكان الشيخة حبوطة مل سا أبيه مع حراثا ،أمره
بالعلم شغف له ترمي،وكان إىل صغرياً عمر،فسافر بن عبداللّه احلبيب إىل والتجأ



 
 )( 

إليه وبكى حاله واشتكى الرباط،الشاطري، تالميذ يف وأدرجه احلبيب فقبله
وظهر،املذكورين أمره ر،فحسن وأ أمتع ما الشيوخ على أن،وتلقى بعد وصار

الشهري الرباط سقف على الفقهية احللقات لبعض مدرساً يقيم،خترج كان كما
ترمي مساجد ببعض الليل آخر من اجملتهدين الطالب لبعض إىل،دروساً إضافة

واملوالد الواسعة واملشاهد اجلامعة واحملافل العامة املدارس على املستمرة مواظبته
جيل فرص وله زمانهالنبوية، شيوخ كبار مع الدين،،سها شهاب بن علوي كاحلبيب

ويدنيه ويقربه حيبه كان هو،والذي الرباط مدرس يوم النشيد يف صوته وكان
واألولياء الصلحاء قلوب إىل احملبب هذا،الصوت على قرأ أنه الوالد سيدي ذكر وقد

الشافعي الفقه علم من صاحلاً طرفاً العالمة مدارسهكما،الشيخ بعض حيضر كان
يضن،وجمالسه ال حمفوظ الشيخ كان علويٍة سلفيٍة وتوجيهاٍت مالحظاٍت إىل إضافةً

نافٍع ٍم عل طلب ذي على شىت،ا بأمراٍض عمِرِه آِخر املذكور الشيخ ابتلي ،وقد
نفسه يف،وعاجل املنية عاجلته حىت ومراده اللّه قضاء على سنة٢٩وصرب القَعدة ذي

تعاىل١٣٩٦ اللّه .رمحه

أمان] ٦٠[ توفيق الشيخ
الويف الشيخ الصفي،ومنهم البيت ألهل املقرب،واحملب البيت أهل سلمان

سرور،األقرب مسجد وحادي املنسكبة والدمعة األعذب ـوت ـص ال ،صاحب
واحلبور الصفا بالنور،وجمالس املغمور القطر حبيبن،يف املتأخرين شيخ اوأنيس

الدين شهاب بن عبداللّه بن العطاء،علوي مقامات يتصدر روحه،الذي وتطرب
املعطاء أمان،للصوت فرج بن توفيق احملب الرمحن،من عايل،رمحه وأسكنه

.اجلنان



 
 )( 

املشوب والتواضع اجلم واألدب النفس وصفاء الصدق من جانب على كان فقد
الرصينة،بالسكينة احلسينة علم،والطريقة يف صاحلةً أَوَِّليَّاٍت عنه الوالد سيدي أخذ

بعلوم املتضلعني كبار من واحداً توفيق الشيخ كان حينما ا وآال العربية واللغة النحو
بترمي بالقوم،اآللة املتعلقة اآلداب من كثرياً عنه تلقى له،كما وأسدى

واالن النفع من له حصل مبا مستشهداً جليلةً ـاٍت ـظ ـالح واالطمئنان،تفاعم
والتقريب،واالرتفاع القريب،والقرب .والفتح

مفعماً وحباً وداً املتواضع الشيخ هلذا حيفظ الوالد سيدي نرى ولذلك
إىل القبلة أرض من قادماً وفَد كلما زيارته على احلرص كل وحيرص باإلخالص،

والسر الفرح غاية إظهار يف يتهاون ال الشيخ وكان آلترمي، دوحة بفرع ور
الشيخوخة يف وطعنه سنه كرب رغم سيدي،املشهور، رغبة استجابته إىل إضافةً

كان الذي واالنفعال والرغبة احلماس بنفس السلف قصائد ببعض اإلنشاد يف الوالد
ـرة ـيِّ النَّ واالجتماعات اجملالس يف البكر عطائه مرحلة ِإبانَ عليه حرص،يظهر كما

الوالد الصاحلسيدي الشيخ ذا لترمي والثانية األوىل زيارتنا يف يعرفنا بعد،أن فزرناه
م يف األيام أحد ـزعصر بالنويدرةن املتواضع شيئاً،له أمسعه أن الوالد سيدي واستأذن

وأدائي صويت على ليالحظ السلف قصائد قصائد،من من بقصيدة أشدو أن يل فأذن
سيد،األسالف مع يتحدث أخذ اإلتقانمث شأن يف احلاضرين ـع وم ـد ـوال ال ي

ذلك يف عصره شيوخ من جيده كان وما ببعض،للنشيد تعاىل اللّه رمحه وغمرين
املفيدة بالنحو: وأمهها،املالحظات االهتمام مع اإللقاء نغمات،حتسني وترتيب

النطق،الصوت النشيد،وصحة يف إجي،والتؤدة أثر التوجيهات لتلك يفوكان ايبٌّ
والليلة اليوم إىل إال،ذايت اخللق عن ومنعزالً بيته يف أعواماً الصاحل الشيخ هذا عمَّر

ـخ ـاري ت حىت قاصداً له جاء مب،١٣٩٩رجب١٩من حتفه لقي ـزحيث بعدن له



 
 )( 

خفيف األبرار،مرض رمحة اللّه رمحه بترمي حتتها،ودفن من جتري جنات    وأسكنه
ار .األ

املصليا] ٦١[ عوض بن اللّه عبيد لشيخ
الوالد سيدي حياة يف األوىل اللبنات أرسى الذي واملعلم الصاحل الشيخ ومنهم

الطفولة مرحلة خالل القائم،التعليمية املصلي عوض بن اللّه عبيد الشيخ وهو
مريم أيب بقبة املسماة املباركة القبة يف للصبيان القرآن األخذ،بتحفيظ شديد وكان

دروس من عليه ما حفظ يف يتأخر ملن كبري،بالعقوبة عدد أخذه شدة على به وانتفع
القبة طلبة للذهن،من وشحذاً للرزق استدراراً ا يقوم أخرى أعمال له ،وكانت

وغريها اخلياطة ومكائن املاء ومضخات الساعات تاريخ،كإصالح على نقف مل و
حياته تفصيل عن وال األبراررمحه،وفاته رمحة .اللّه

اجليالين] ٦٢[ حممد بن حمبوب السيد
احملجوب املنيب السيد احملدث مل العا السنية)١(ومنهم األحوال صاحب

املرضية احلنفي،واألخالق اجليالين حممد بن حمبوب دهلي،)٢(السيد يف وترىب نشأ
وهداية وتقوى علم ـت بي يف اهلند ودرس،عاصمة القرآن الستحفظ ،األمهات

باهلند مشاخيه على العلم،وحققها فنون مجيع يف الطب،ونبغ علم يف ماهراً ،وكان
فيه وتعمق احلنفي املذهب بالده،درس ومذهب مذهبه نقشبندية،وهو وطريقته

                                                                 
خلوته) ١( بكثرة الناس عن احتجابه لكثرة .ذلك
الشحر) ٢( يف مرات عدة حمبوب بالسيد الوالد سيدي ـنة،التقى س يف ـه ل ـاؤه لق ـها من كان

ـة١٣٧٨ الترمج ـب كات والفقري حممد األخ من كل بصحبته وكان ـنا،، وألبس ـا وألقمن
السلف كالم ببعض عنده وأنشدت القرآن،وأجازنا، من شيئاً عنده قرأت . كما



 
 )( 

نظارة،جيالنية يف احلكومة لدى موظفا باهلند العملية حياته باكورة يف اشتغل
السننيوبقي،املعارف من مدةً وخرج،ا الوظيفة وترك إهليةٌ جذبةٌ اعترته مث

اآلخرة طريق ويرشده إليه يطمئن شيخ عن باحثاً وجهه على من،سائحاً ينتقل فأخذ
العرب بر يف شيخه بأن املشايخ بعض أخربه حىت بالد إىل إىل،بالد السفر على فعزم

اجليالين عبدالقادر السيد لزيارة إىلويف،بغداد ووصلت السفينة ضاعت الطريق
والتقوى الصالح سيما وعليه أيضا اهلند من صاحل رجل السفينة يف وكان ،قشن

بال حمبوب السيد على ـزفأشار قشنن يف ـزف،ول بالقريةن صغري مبسجد وجلس ،ل
سافر حىت وأكرموه القيام حق بالسيد قاموا باعبده آل هلم يقال مجاعة فيها وكان

إ لهعنهم مأوى الروضة مسجد من متِخذاً واستوطنها املكال علم،ىل األيام أحد ويف
اهلدار حمسن بن أمحد احلبيب احلبيب،به يف يتأمل حمبوب السيد أخذ إليه جاء فلما
نفسه يف ويقول حمسن بن أمحد: أمحد احلبيب فكاشفه املنام، يف رأيته الذي هذا لعله

معناه مبا له وقال حمسن هو : بن هذا((أو))كأنه((ما شيخك))لعله بنفسي أنا ،ولكن
هنا إىل جذبتك الذي اهلدار،وأنا حمسن بن أمحد احلبيب شيخه حمبوب السيد ،فالتزم

واإلجازة اإللباس منه له له،وحصل قال حمبوب السيد أن إال الذكر أنا: ولقنه
أمحد،نقشبندي احلبيب له ا: فقال عندي الطريقة،لنقشبنديةوأنا يف فأجازه
. النقشبندية

شيخه على يتردد الروضة مبسجد مكانه يف حمبوب السيد مكث له،مث وكان
القرآن من ختمة وليلة يوم كل يف،يف اليت النافذة على جيلس بل الليل ينام ال وكان

للنوم طرداً البحر على مشرفاً ع،املسجد من ويأكل النهار يصوم مماوكان يده مل
وغريها لألمراض املعاجلة من له يقول،حيصل يف((: وكان األنفس السبعة قطعت

أشهر احلبيب،))سبعة له يأذن فلم احلج على عزم حمسن بن أمحد احلبيب حياة ويف



 
 )( 

مرة أول احلرمني،أمحد إىل فسافر له أذن النسكني،مث من،وأدى يسافر أن وقبل
ا دعاه للحج بناملكال بكر أيب الشيخ قميص وألبسه حمسن بن أمحد ـبيب ـح ل

مل عينات)١(سا قال،موىل بالكعبة يطوف كان حمسن: وملا بن أمحد احلبيب رأيت
أمحد احلبيب عن احلضارم أحد وسألت بالكعبة يطوف ؟: اهلدار احلج إىل جاء هل

بوفاته البالد،فأخربين بني يتنقل حمبوب السيد أخذ احلج اليمن،وبعد جهة فسافر
كامل عام قرابة ا املكال،وأخذ إىل طريقه يف بالد إىل بالد من تنقل املكال،مث ويف

مل، سا بن بكر أيب الشيخ ابن عبدالرمحن بن عبداللّه باحلبيب حمبوب السيد التقى
الشحر إىل معه عبداللّه احلبيب للخلوة،فأخذه مشتاقاً حمبوب السيد افدخله،وكان

ا خمزن يف شيخ بن ـد ـم ـح م احلبيب مربعة يف الشحر إىل وصوله وكان،عند
أسبوع يف األكل حيمل من إال عليه يدخل يوماً،ال مثانني احلال هذا على مث،وأخذ

األكل تقبل تعد مل وبطنه اعتدل،خرج حىت قليال قليال األكل على يتدرب ،فصار
بن حممد احلبيب ـد ـن ع ـزوج ت ملمث سا بن بكر أيب الشيخ ابن وهذه،عبدالرمحن

اهلدار حمسن بن أمحد احلبيب خطبها قد له،البنت هلم،فاعتذروا رجل: فقال سيأيت
ويتزوجها اهلند الواقع،من عني قوله وثالث،فكان عبدالقادر مساه بولد له وأجنبت

.بنات

ع بن عبدالكرمي الشيخ حمبوب السيد تالميذ أخص املالحيومن ،)٢(بدالقادر
حمبوب السيد عن املعلومات هذه أخذنا ال،ومنه وتالمذة مريدون حمبوب وللشيخ

                                                                 
عب) ١( الشيخ الفقيه تلميذه ـبقال احلبي ـوب ث طوى وفاته قبل حمبوب السيد أن املالحي دالكرمي

وقال مل سا بن بكر أيب البحر: الشيخ يف له،ارموه متأهالً أحداً وجدنا .ما
املالحي) ٢( ساملني بن عبيد بن عبدالقادر بن عبدالكرمي الشيخ يف،هو ـزر))أنقازية((ولد ج من

سنة وتعل،١٣٢٨القمر بالسواحل اونشأ ـيط،م مس ـن ب ـر عم بن أمحد باحلبيب والتقى



 
 )( 

األصابع عدد قائماً،يتجاوزون حال أحسن على بالشحر حمبوب الشيخ وبقي
وحمبيه تالميذه يف إليها وحادياً املقيمني،بالدعوة أبناءه لريافق عدن إىل عزمه جد حىت

هناكو،هناك الوفاة أدركته حىت سنوات مخس عدن وسكن إليهم يف،انتقل ودفن
سنة القعدة ذي يف العيدروس األبرار١٤٠١مقربة رمحة اللّه .رمحه

اهلدار] ٦٣[ عبداللّه بن حممد البيضاء((احلبيب ))مفيت
)١(

وني وعمله وباطنه وظاهره وحياته مهته جمموع الباذل العالمة السيد يفومنهم ته
واجلهال البادية وإرشاد اللّه إىل الدعوة واخلالل،،سبيل املساعي أشرف يف والساعي

بن صاحل بن علي بن حمسن بن أمحد بن شيخ بن اهلدار عبداللّه بن حممد احلبيب
عينات موىل مل سا بن بكر أيب الشيخ ابن احلسني بن أمحد بن صاحل بن .حممد

                                                                                                                                                    

به ـن،وتربك اب ـدالرمحن عب ـن ب عبداللّه احلبيب على وأخذ ا وسكن الشحر إىل سافر مث
ـا وغريه ـد والتجوي ـو والنح الفقه يف األخالق مكارم مدرسة يف مل سا بن بكر أيب ،الشيخ

بالد يف بالتدريس سنوا))احلامية((التحق مخس ا دروس،تومكث ـض بع ـيم يق وكان
مساجدها يف والتصوف ـة،الفقه واحلامي ـحر الش بني التدريس يف أعوام عدة تنقل مث،مث

واحدةً سنةً رباطها يف مدرساً الغيل إىل ا،ذهب الديين املعهد يف مدرساً إىل،مث ـل انتق مث
سنواتريدة سبع مدة ملدرستها مديراً الت،عبدالودود إىل أحيل ـحرمث بالش ـي وبق ـد قاع

عبدالرمحن بن عبداللّه احلبيب تويف حىت رباطها يف ـه،مدرساً في بالتدريس قائما بعده فبقي
اليمن جنوب يف واالجتماعية السياسية التغريات قيام حىت املعلمني بقية ـل،مع الغي إىل فانتقل

يف اللّه إىل الناس حيدو والشحر الغيل بني وتنقل اللّه إىل واخلاصةداعياً العامة ـيم،اجملالس ويق
الدروس عتيق،بعض بن مسجد يف درس بازراد،منها ـيخ،ومسجد الش ـى أمض ـد وق

عام الثاين ربيع شهر يف املنية أدركته حىت العام والنفع العلم نشر سبيل يف كلها حياته املالحي
األبرار١٤١٧ رمحة اللّه .رمحه

ص) ١( امللحق يف الصورة  . ١٤انظر



 
 )( 

أعمال من عزَّة قرية يف سنةولد السعيد باليمن البيضاء أسرٍة١٣٤٠مدينة من
الدين وتعاليم بالعلم ـزشهريٍة احلادين القرن يف اليمنية البيضاء إىل عينات من حت

تقريباً باهلدار،عشر امللقب شيخ بن عبداللّه األديب الشاعر السيد نشأ،ووالده
الق لتعلم الكتاب على يتردد عزة يف وترعرع حممد يفاحلبيب والكتابة والقراءة رآن

البيضاء حسني،مدينة حممد العالمة الشيخ البيضاء مفيت لدى املتون دراسة يف بدأ مث
سنة املتوىف عمره١٣٨٠اهليثمي من عشر الثامنة بلغ مل،حىت و حضرموت إىل فرحل

املكال جياوز أن الرحلة هذه يف له اللّه يف،يهيء لزميه كان له صاحب مع فعاد
وقاسيةا صعبة ظروف يف أخرى،لبيضاء مرةً الربية القوافل بطريق الرحلة كرر مث

الشهري بالرباط والتحقا ترمي إىل وصال ملحوظاً،حىت بروزاً اهلدار حممد احلبيب وبرز
خالل الشاطري عمر بن عبداللّه احلبيب اإلمام شيخه برعاية واالطالع احلفظ يف

ب فصلت اليت األعوام عبداللّهاألربعة احلبيب وفاة وبني البيضاء من وصوله ني
سنة األعوام،١٣٦١الشاطري حساب يف تطل مل فترةً الرباط يف اهلدار ،وبقي

الذكر اآلنف صاحبه مع البيضاء إىل بن،وعاد حممد بن حمسن العالمة السيد وهو
سنة املتوىف اهلدار .١٣٩١عبدالرمحن

قر يف حممد احلبيب ـح ـت ـت وعرفتهمواف الناشئة نفعت أهليةً مدرسةً عزة يته
ودنياهم دينهم أمر من صاحلاً إماماً،طرفاً واشتغل الصومال إىل حممد احلبيب رحل مث
مقديشو بالعاصمة مرواس إىل،مبسجد وحيناً البيضاء إىل حيناً متنقالً هناك وبقي

عام حىت العلم١٣٨٠الصومال املعهد ينشأ أن اللّه أذن البيضاءحيث مبدينة األهلي ي
ونشاطه إشرافه الدين،حتت يف واهلمة العلم أويل املدرسني من عدٍد ،ومسامهة

ترمجته تقدمت الذي مسيط بن إبراهيم بن زين العالمة بن،كاحلبيب أمحد والسيد
احلبشي شيخان بن املباركني،عمر ـه ـال ـج أن من املبارك،وعدد معهده زال وال
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دوراً واملادةيؤدي املنهاج حيث من بأسرها العربية اجلزيرة رقعة يف نوعه من فريداً
املعرفة ومثرة املشهور،واملعلم ترمي رباط غرار على أقيم املنهاج،حيث منه واستِمدَّ

املطمئنة والنفس املؤمنة الروح ينفع فيما ا أوقا وترتيب التدريس .وطريقة

عما يف كبري نشاط حممد البيضاءوللحبيب بالد يف املساجد من عدد وبناء رة
والقرى،ونواحيها املدن بني احملمدية الدعوة نشر طريق يف النافع نشاطه ،ويتسع

مبذولٌ سلفيٌّ إمام أنه إليه يفد موطٍن وكل احلجاز وأرض بشطريها اليمن عرفته فقد
واإل والتواضع األدب غاية مع سبيلها يف متفاٍن اللّه إىل القولللدعوة يف حسان

املتعددة ا مبد حضرموت إىل رحالت وله ودثينة،والعمل، العليا العوالق وألرض
والدعوة التعليم سبيل يف جاورها يف،وما متقشفاً والعبادة الظلمة يف جماهدات وله

م،معيشته و إليهم ويأنس املساكني عصره،حيب يف متفرد فريد فهو ،وباجلملة
يف منها،مصرهمثالٌ عديدةٌ مصنفات العظيم((: له املنقذ أحاديث يف السقيم ،))شفاء

العبادة((و مخ من السعادة احلج((و،))نيل األذكار((و،))مفتاح يف اجلواهر ،))جواهر
األخالق((و مكارم إىل السباق رؤوس((و،))عجلة على والسنة القرآن صاروخ

غريهاور،)١())الفتنة أخرى قدميةً،سائل عليه اللّه رمحة الوالد بسيدي صلته وكان
ترمي رباط إىل جذورها تصل الوالد،جداً والسيد اهلدار السيد من كل كان حيث

ويتعلمان به يف،يسكنان للطلبة الدروس بعض يتصدر كان أنه الوالد سيدي ويذكر
السيد،الرباط تلك احللقة طلبة ضمن من اهلداروكان عبداللّه بن وأما،حممد

واحلجاز حضرموت يف مراراً تكررت فقد ذلك بعد ما االرتباط،لقاءا وحصل
ومعىن حساً ومراٍت مراٍت الروحي شهر،واالتصال يف الوالد سيدي املنية دامهت وملا

                                                                 
مطبوعة) ١( الرسائل . وهذه
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عام من جدة١٤٠٢شعبان يف موجوداً اهلدار احلبيب م،كان إىل ـزفهرع معزياًن لنا
اجللل املصاب يف لنا يف،ومشاركاً والتوجيه الكالم تويل يف به اللّه أمتع وتفضل
العصر بعد أيام لثالثة الوالد،املسجد بسيد عالقته من كثرياً فيها يذكر وما،كان

وارحتاله مبوته واملسلمني اإلسالم إىل،أصاب منه وسرى الروحي االتصال توثق وقد
املرحوم أجنال صار،مجيع أن بعد خصوصاً املباركني، وبأوالده وثيق اتصالٌ به فلنا

هناك الرباط طلبة ضمن ومريداً طالباً الدين شهاب لذلك،األخ اختياره مت حيث
واالستفادة لإلفادة املبارك وزيادة،املوطن احلسىن من يتمناه ما القرب بذلك . وبلغ

وذر دقائق كل اهلدار حممد احلبيب قضى والذكروقد والعلم بالعمل حياته ات
عمره أخريات حىت اللّه إىل باحلرمني،والدعوة اجملاورةَ املرحلة هذه يف اختار وقد

سنة إحداها كان مرتني سوى البالد إىل خيرج مل و بالطائرة١٤١٤الشريفني خرج
و تعز ـزإىل اليومن ذلك يف وصادف العيدروس جبامع اجلمعة وصلى عدن إىل ل
رئ املشهورحضور أبوبكر اللّه إىل الفقري وخطب الدولة رجال من ومجلة البالد يس

واالنتهاك األذى من العيدروس اإلمام ملقام وقع ما إىل إشارةٌ وفيها اجلمعة ،خطبة
عن وأعلن الغوغائيون به قام الذي الفعل ذلك وشنع اجلمعة بعد البالد رئيس فقام

واملقا للمسجد الرمسي االعتبار ترتيب،مإعادة إعادة يف كبري أثر التأييد هلذا وكان
الرباط سري وجناح واملقام املسجد البيضاء،أوضاع إىل اهلدار السيد عاد ذلك وبعد

مل وكأمنا بالطائرة جدة إىل الثاين اليوم فعاد التنفس يف حادٍة ألزمٍة تعرض ولكنه
مقيدخل اعتبار فيها أُعيد اليت اجلمعة حلضور إال كاناليمن حيث العيدروس اإلمام ام

املاضي يف لواءها محل من وأول باليمن للدعوة اخلروج على املشجعني أول من اهلدار السيد
. القريب

جبدة خبش مستشفى فأدخل أخرى مرةً املرض دامهه احلرمني على تردده أثناء ويف
العناية وأُدخل وعيه عن وغاب شديدةً معاناةً التنفس أزمة من مخسنيوعاىن حوايل املركزة
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حياته يف األمل بعدها األطباء فقد من،يوماً وخرج بالعافية بعدها عليه من اللّه ولكن
مساء يف وفاته اللّه وشاء أخرى مرةً األزمة له عادت مث شهور عدة مبكة ومكث املستشفى

عام الثاين ربيع من االثنني خل١٤١٨يوم لتشييعه واجتمع باخلرب الناس وجهروذعر كثري ق
باملعالة األخري مثواه حىت جنازته يف بالذكر م أصوا وجدة،املشيعون مبكة عليه وأُقيم

والعزاء الدرس ختم وغريها وعدن وحضرموت األبرار،والبيضاء رمحة اللّه وقد،رمحه
اللّه حفظه البيضاء رباط على والده مقام اآلن القائم حسني احلبيب املبارك جنله صنف

مساهات للطباعة طريقها يف وهي جملدين، يف تقع والده حلياة حافلةً يف((رمجة األخيار هداية
اهلدار حممد احلبيب قريبا))سرية خروجها اللّه .يسر

البيحاين] ٦٤[ سامل بن حممد الشيخ
الكَدادي البيحاين مل سا بن حممد العالمة الشيخ منذ،ومنهم أصيب والذي

حاسة بفقد الطلبالصبا على والتلهف البصرية انفتاح عوضه اللّه ولكن ؛ البصر
الصغرية قريته يف وهو واملعارف سنٍّ،للعلوم يف حضرموت إىل أهله به سافر ولذلك

يف،مبكرٍة العربية وأصول والتصوف واحلديث والتفسري الفقه من العلم دروس وتلقى
عمر بن عبداللّه اإلمام شيخه يد على ترمي مبكراً،الشاطريرباط نبوغه بدا وقد

واالستيعاب احلفظ يف اإلنصات،وقوته كثرة من الدرس حيفظ كان إنه حىت
زمالؤه يقرؤه ما على الوقود،والتركيز قيمة من قسطه بدفع مرةً زمالؤه طالبه وقد

به يستضيئون هلم،الذي بالضوء: فقال أنتفع وال أبصر ال مراٍت،إين عاجلوه وملا
وإصراراً عناداً إال ذلك يزده مل عمر،ومراٍت بن عبداللّه احلبيب إىل فشكوه

له،الشاطري وقال منتفعون: فدعاه وإياهم أنت نصيباً،إنك هلم تدفع أن ويلزمك
الدراهم املال،من من شيئاً الشاطري عمر بن عبداللّه احلبيب إىل،وأعطاه عاد وملا

مل و وعقله نفسه ركب شيئاًأصحابه أخرى،يعطهم مرةً احلبيب،فشكوه فعنف
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القول له الشاطري عمر بن بالدفع،عبداللّه بالعقاب،وأمره املال،وهدده فأعطى
مضض على انتفع،لزمالئه أنه أحاديثه بعض يف البيحاين مل سا بن حممد الشيخ ويذكر

كثرياً األوىل الدراسة مجة،مبرحلة فضائلَ ذاته يف ومعارف،وغرست ،وعلوماً
بعد فيما أمرها عدن،شكر إىل حضرموت من انتقل الشيخ،حيث يد على وتفقه

العبادي وآرائه،حممد بأفكاره كثرياً والسودان،وتأثر مصر إىل سافر وطلب،مث
الرضاء خبت جامعة يف بامتياز،العلم منها ومعلماً،وخترج داعياً عدن إىل ،وعاد

م أسس ا الشهريو العسقالين جلامع وخطيباً إماماً الزمان من فترةً وأقام العلمي ،عهده
فيما خصوصاً وحضرموت عدن علماء من كثري عن الفكرية رؤيته يف متفرداً وكان

معهم له سبب مما والعادات باالعتقادات ـزيتعلق الكتبن فيه أُلفَت وصراعاً اعاً
وإثراًء احلق عن حبثاً األموروالرسائل خمتلف من كثٍري عن السليمة اإلجابة إلجياد عملياً

وِفرقاً منازع بينهم وتفرق املسلمني بني تستشري أخذت للشيخ،اليت وكانت
ومنها وفقهه، علمه غزارة تبني عديدة مؤلفات اجملتمع((البيحاين وكتابه))إصالح

املنظوم األنوار((التارخيي البي((و))أشعة ودين((وكتابه))حاينرباعيات الذي))عبادةٌ
العلماء بني اخلالف رقعة بسببه واتسعت كبريةٌ ضجةٌ حوله ذلك،أُثريت بعد وبيَّن

السماوية األديان أحد البوذية مذهب أن من فيه عنه نشرت فيما املطبعة ،خطأ
مساه صغرياً كتاباً املضمار هذا يف هو قارورة((وصنف يف فترةًوك))زوبعةٌ تلك انت

املسلمني بني االختالف فترات من ـةً ـب ـري بالنابل،غ احلابل فيها وضاع،اختلط
جذوره من اخل،األمر ذلك من أحد يستفد مل واملسلمنيو اإلسالم أعداء سوى .الف

واألخرى الفترة بني البيحاين مل سا بن حممد الشيخ يزور الوالد سيدي كان
مدي يزور عندما حضرموتخصوصاً من أو أحور من إليها قادماً عدن ويدور،نة

حبضرموت دراسته مرحلة أيام الشيخ فيه يذكر وشيق وديٌّ حديثٌ وقد،بينهما
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تعاىل اللّه كتاب من شيئاً أقرأ أن وأمرين زياراته يف مراٍت يل،رافقته وأمرين،ودعا
وتكراره احلفظ خيص،مبالزمة أن الوالد سيدي منه الوقتوطلب بعض ولو ـ يل ص

عليه للقراءة األمر،ـ على عليه،فوافق النووية((وقرأت منه،))األربعني ومسعت
بذلك خاص كراس يف مجعتها قيمٍة مالحظاٍت مع وعجيباً لطيفاً جرى،شرحاً وقد

حضرموت علماء مع فيها خيتلف اليت املسائل من كثٍري حول لطيف حوار معه يل
يل بنوازعبينت مرتبطٍة استنباطيٍة وفهوٍم اجتهاديٍة مسائلَ إىل يعود االختالف أن

واألماين الرغبات وتتبع الدؤوبة باجملالسة إال فهمها ميكن ال وطموحاٍت ورغبات
الصدور يف .الدفينة

يزوره ملن كثرياً يأنس البيحاين الشيخ كان حضرموت،وقد أهل من خصوصاً
كثرياً ورسائلهوقد،وحيبهم مؤلفاته من بكثري املتعددة زياراتنا يف وأجاز،زودنا

منهما كل عليه حصل ومبا اللّه إىل الدعوة يف الوالد سيدي أجازه كما الوالد سيدي
اإلجازات البيحاين،من الشيخ أمالها اإلجازات هذه من إجازٍة على وقفت وقد

اليت البيحاين رباعيات من األوىل الصفحة على عامكتبت الوالد لسيدي أهداها
نصها،١٣٨٩ : وهذا

اللّه إىل الداعي للعالمة صاحبها من هديةٌ البيحاين رباعيات من نسخة هذه
عن أرويه ما سائر ويف روايتها يف اإلجازة مع املشهور بكر أيب بن علي السيد ورسوله

األغال عن معتذرا اإلسالمي والفقه واحلديث التفسري كتب من يفمشاخيي املطبعية ط
للصواب وذكائه القارئ بفهم مكتفيا النسخة .هذه

البيحاين مل سا بن حممد املخلص
اخلتم(  )صورة
ـ١٣٨٩شعبان٢٥ ه
م٥/١١/١٩٦٩



 
 )( 

عدن مدينة من خروجه بعد تعز مدينة يف البيحاين مل سا بن حممد الشيخ تويف وقد
القائم األمر أن له اتضح حينما حزيناً إالكئيباً يزداد ال االجتماعية التغيريات بعد ا

اإلحلاد من وقرباً الدين عن القش،بعداً يعدون كانوا إمنا الكذوبة م دعوا يف م وأ
وآرائهم، م واعتقادا وصورهم أنواعهم بكافة الدين ورجال للعلماء احلفرية على

سنة تعز مقربة يف ا١٣٩١ودفن اللّه ـت بي من إليها قدم أن اللّه،حلرامبعد رمحه
األبرار ار،رمحة األ حتتها من جتري جنات وإيانا .وأسكنه

باحِميش] ٦٥[ حممد بن علي عدن( الشيخ )قاضي
حممد بن علي الشيخ الئم لومة احلق يف خياف ال الذي اللّه إىل الداعية ومنهم

عدن مدينة يف العلماء كبار من الدعو،باحِميش يف بارز دور والصدعوله اللّه إىل ة
العدين،باحلق الشيخ ملسجد وخطيبا إماماً عمره من فترة للقضاء،وعاش وتصدر

القضاة أعمال من وغريها والعقود وعلمائها،والفتوى حبضرموت اتصالٌ له وكان
الزمن من فترةً واالستمداد لألخذ إليها سفره خالل اليمن،من من شيوخه وغالب

ا فترة إبان اوعدن والعلماء العلم حركة .زدهار

مدينة من إليها قادماً عدن إىل تردده خالل عليه الوالد سيدي تعرف وكان
حضرموت من أو أحور م،العوالق قصد ـزورمبا للزيارةن به،له اللقاء له وحصل

بعدن العيدروس جامع يف عديدة ما،مرات غالباً كان الوالد بسيدي التامة وملعرفته
أحسنيطل هي باليت الناس يذكر أن اجلمعة صالة بعد منه مرحلة،ب كانت وملا

من وتعزز واضحة غري أسباب تغذيها البيحاين الشيخ وبني بينه قائمةً الفكري الصراع
صالة وصلى عدن إىل خالهلا الوالد سيدي دخل وغريبة مريبة عالئق استشرائها

بامحي الشيخ وتناول العيدروس جبامع التربيةاجلمعة أسلوب على عنيفاً هجوماً ش



 
 )( 

ذاته البيحاين شخصية أيضا وتناول العلمي املعهد يف طلب،والدراسة اجلمعة وبعد
كله املوضوع أن الوالد سيدي فرأى املوضوع على يعقب أن الوالد سيدي من الشيخ

املسلمني من املأل على كان ملا خصوصاً الفتنة إىل جير أمر فيه خذفأ،واحلديث
اجلاه من اللّه وهبه وما وعلمه وحاله العدين اإلمام مناقب عن يتكلم الوالد سيدي

الفياض والكرم اخلطبة،الواسع ملوضوع بعيد من وال قريب من يتعرض مل وبعد،و
ذلك يف حياده على بامحيش الشيخ عاتبه املوعظة عذره،متام الوالد سيدي له .فبني

با علي الشيخ تعرض واإلنذاروقد والسجن التهديد إىل عهده آخر محيش
العلماء وصار البالد يف واالجتماعية السياسية التغريات حصول بعد وذلك باملوت،

القائم النظام أهداف من منربه،هدفاً على باحلق يتكلم بامحيش كان ملا خصوصاً
احلكام فيها يقع اليت واألخطاء املفاسد إىل يف،ويشري دامهته األمسياتوقد إحدى

م جبوار جالس وهو خاصة ـزسيارة يفن سببا كانت بالغة بإصابات وأصيب بعدن له
لقبة األمامي اجلناح يف ودفن قالئل بشهور ذلك بعد تويف حيث أجله ودنو وهنه

بعدن العيدروس عام،اإلمام املتطرفون قام أجزاء١٤١٦وقد بعض وحرق قربه بنبش
األ،جثته رمحة اللّه .براررمحه

بامزاحم] ٦٦[ جنيد بن حممد بن سامل أحور( الشيخ )صاحب
بامزاحم جنيد بن حممد بن مل سا الناصح واألب الصاحل الشيخ أحد،ومنهم

أحور يف واخلمول والصالح الطاعة وأهل وأخذ،الشيوخ بأحور وترىب ونشأ ولد
ا والكتابة القراءة الصالح،باكورة أهل من أسرته والده،والتقىوكانت فاختاره

ترمي رباط يف طالباً وقَِوي كرب أن على،بعد وتفقه حضرموت إىل أحور من فرحل
الشاطري عمر بن عبداللّه اإلمام العالمة وولده الشاطري أمحد بن عمر اإلمام ،شيخه
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آل وبني مل سا الشيخ بني والتعارف االتصال حصل املباركة املواطن تلك ومن
اليت،املشهور واحملافل اجملالس من كثري على واآلخر احلني بني يتردد كان حيث

علي وولده بكر أيب باجلد وصاحباً،عرفته وأنيساً صديقاً بعد فيما هلما صار ،والذي
عام بأحور بكر أيب اجلد مع الوالد سيدي مر أحور إىل التخرج بعد الشيخ رجع وملا

ـزو،١٣٥٣ ان الوقت من فترةً هو،ال هلما والدليل والصاحب اللزمي وكان
بامزاحم حممد بن مل سا الناسك الذي،الشيخ باملركوب حيتفظ كان أنه ذكر وقد

فسافر سيارةً لقي عدن إىل السفر على عزم ملا اجلد سيدي أن حىت عنده عليه يسافران
مل سا الشيخ إىل احلمار سفر وأوكل عدن،ا إىل مث شقرة إىل به ذكرنا،فسافر وقد

تعاىل اللّه رمحه بكر أيب اجلد ترمجة يف ذلك .تفصيل

حممد بن مل سا والشيخ الوالد سيدي بني واملعنوية احلسية والعالقة االتصال ومتكن
عندما وزيادة ـززيادة سنةن وداعيةً معلماً بأحور الوالد اهلجرة١٣٦٢ل وكان،من

اجلهد بذلوا الذين األشخاص من مل سا بأحورالشيخ باإلقامة الوالد سيدي ترغيب يف
والدعوة وصديقه،للعلم لزميه بأحور الوالد سيدي بقاء فترة طيلة مل سا الشيخ وظل
وحمبه م،ووزيره إىل يأيت شهدناه إننا ـزحىت بالنهارن أو بالليل الوالد سيدي ل

م بني البعد مسافة مع والروحات الدروس ـزحلضور ومن ـزلنا ملن سا الشيخ ،ل
كثرياً وجيله حيبه الوالد سيدي والفرائض،،وكان الفقه يف والتلقي عنه باألخذ وأمرنا

ا العلم نشر يف الوالد لسيدي مساعداً امليمونة املدرسة يف مدرساً يعمل ،وظل
سيدي سافر حىت والطالق والنكاح العقد مسائل يف الناس بني القضاء بوظيفة وقائماً

عام أحور من سنة،١٣٩٢الوالد حىت املتعددة بوظائفه قائم ،١٤٠٠والشيخ
ودنياه دينه أمر من يهمه وما والطاعة للعبادة وتفرغ األعمال واعتزل تقاعد .حيث
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العلم جاللة مع النفس وموت والتأدب للتواضع حيا مثاال مل سا الشيخ ويعد
البيت آلل واحلب واإلخالص االرتباط وصدق إىل،واحلال وتقشفهإضافة زهده

بالكلية الدنيا إىل التفاته احلوادث،وعدم وبعض التاريخ بكتابة شغف وله
املعلومات،واملناسبات من دونه مبا كثريا الوالد سيدي ترمجة يف .وأفادنا

م يف معتزالً يتركه مل القدوة الشيخ هذا به حتلى الذي والصدق الوفاء ـزوجند لهن
يتردد،وبيته تراه موإمنا ـزعلى بقين ملن زائراً واآلخر احلني بني الوالد سيدي ل

الدروس من يعقدونه ما يف ومشاركاً هلم مواسياً حاهلم متفقداً أوالده من هناك
واإلفادة للعلم وقت من بقي ما وباذالً يف،واجللسات، تعاىل اللّه رمحه تويف وقد

عام األول مجاد األبرار١٤١٠شهر رمحة اللّه حتتها،،رمحه من جتري جنات وأسكنه
ار .األ

احلامد] ٦٧[ أمحد بن عبدالرمحن أحور( احلبيب )صاحب
احلبيب أهليه ملسجد واإلمام والفقيه اللّه إىل الداعي الفاضل السيد ومنهم

سنة بأحور املولود احلامد أمحد بن العلم١٣٢٠عبدالرمحن حياض من واآلخذ تقريباً
بعد بترمي العالمةواملعرفة اإلمام جبده اقتداًء موعوده وحان عوده وقوي شبَّ أن

طاهر بن حسني بن عبداللّه احلبيب تلميذ احلامد حمسن بن ترمي،مهدي من عاد وملا
خارق وذكاء اللّه إىل ودعوة وعلم بنشاط عاد أحور والدعوة،إىل بالتعلم واشتغل

م الريح من بشيء أصيب حىت املترامية النواحي الكالميف عن ذلك: ويقال،نعه إن
والتبليغ العلم من تعاىل اللّه وهبه ما على حسداً العني بعد،من تعاىل اللّه شفاه وملا

يف االستمرار من منعه مما الثقل من شيئاً تعاين املباركة اللسان بقيت الزمن من مدة
كاملةً جده،وظيفته مسجد يف واخلطبة اإلمامة على بالقضاءكما،واقتصر اشتغل

علي بن عيدروس السلطان عهد على الوقت من فترةً الناس بني اعتزل،واحلكم مث
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إىل يدعوهم والقرى البادية بني والتنقل والتاريخ احلوادث ومجع للكتابة وتفرغ ذلك
الطيبة املباركة األرض وخدمة الزراعية لألعمال حبه إىل إضافةً تعاىل أمدنا،اللّه وقد

معل للترمجةمن والترتيب التدوين يف له احتجنا مما بكثٍري ومدوناته يديناوماته بني .اليت

تعارفا أن منذ ومتصل طيب حال على كانت فقد الوالد بسيدي عالقته وأما
عبدالرمحن للحبيب الطلب مرحلة إبان أيب،حبضرموت اجلد على يتردد كان والذي

أحور،بكر إىل عودته عند احلال كانوكذلك ـزحيث بكرن أيب اجلد سيدي ول
ـزمب١٣٥٣عام السادةن حافة يف .له

سنة أحور إىل الوالد سيدي عاد ـز١٣٦٢وملا مبن أيضاً ـزل املباركن وكان،له
الدعوة يف واملعني والدليل الصاحب نعم أول،له حمسن احلبيب مسجد وكان

سي وصول بعد والدعوة العلم نشاط شهدت اليت أحوراملساجد إىل الوالد حيث،دي
ذلك يف العامة واجللسات والروحات الدروس إقامة على عبدالرمحن احلبيب حرص

به بأس ال عدد واالستماع العلم يف الراغبني الناس من جيتمع وكان كما،املسجد،
للنساء الدعوة فضل املسجد هلذا ينادى،كان أن على عبدالرمحن السيد وافق فقد

النسا ووعظهنعلى بتذكريهن الوالد سيدي ويقوم ليالً املسجد يف ليجتمعن ،ء
الوالد سيدي سفر من قريٍب عهٍد إىل املسجد هذا يف بقيت حسنةً سنةً تلك وصارت

السفلى العوالق بالد .من

يقيمها كان اليت الوالد سيدي لدروس مالزماً أيضاً عبدالرمحن احلبيب ـان وك
وتزو بأحور استقراره ودروس،جهبعد العصر بعد البخاري((كالروحة صحيحي

أحور))ومسلم مبساجد املعروفة رمضان شهر وختوم واملوالد العامة ،واجملالس
بأبياٍت نبدؤها اليت النبذة هذه منها نقتطف متنوعةٌ وأشعار مكاتبات بينهما ودارت
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ملا الوالد سيدي إىل احلامد أمحد بن عبدالرمحن السيد عبدالرمحنكتبها احلبيب انقطع
دروس البخاري((عن أسنانه))صحيح يف ٍمل أ : بسبب

ـي ـِب ـنَّ ال يف له من على اَألِبيسالم ِبسعِي ويسعى عالقةْ
شِجي ـٍب ـلْ وقَ وِجدٍّ ـلُِجبدٍّ ـت ـَ ـيِلي ـِب النَّ طَه أحاديثَ و

علَِوي بين يا لكم النَّهنيئاً طه اليثِْرِبيبآثاِر يب
لِإلمام ـلْ ـِص ـتَّ املُ ـتوبالسَّنِد ـي ـِرِبفص ـغ واملَ الشَّرِق يف ه

ومسنِدِه البخاري ـِبصحيِح ـه ـي ـ غَ ِمن درُّه ـللّه ف
الرَّسولْ طه أحاديثُ ـزموفيِه اَألكْذَِبن هوى عن هةً

بقوله الوالد سيدي عليه : ورد
ا الذِكيإىل اهلامشيِّ ـوهلسيِد ـُ أَب ِم ـ ـي الرَِّح ـِد ـي ـب ع

جدِِّه إىل شهيٍد ـٍب ـي ـب بالتَِّقيح ـي سِم الوجوِد وفخِر
الويفّ سالم عليكم اَألِبيسالم سالم عليكم سالم
اُألىل حبقِّ اإلله النَّيبشفاك حبقِّ اإلله شفاك

سيداًتلَ يا قُلْت كما العرِبيونا الورى خِري أحاديثَ
القلوب شفاَء تتلى ـِبأحاديثَ والعطَ والغمِّ اهلَمِّ ِمن
الِقراةْ يف لنا شِريك واطْرِبوأنت فِطب كبٍري بعذٍر

لوم تخش وال ـماً ـي ض ختش النَّيبوال ِبحقِّ فَقراً ختش وال
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لإلطالةوهن جتنباً نثبتها مل أخرى قصائد أيضاً نموذجاً،اك ذكرناه مبا وكفى
الوثيق واالتصال االرتباط مدى على .ومثاالً

اهتمامه احلامد أمحد بن عبدالرمحن احلبيب عن حديثنا يف جتاوزه ينبغي ال ومما
املباركة كاحلضرات األسالف سنها اليت والعادات معتني،باآلثار إخوانهوكان مع اً

املعروف حمسن بن مهدي احلبيب مسجد يف الثالثاء اآلثار،حبضرة على وحفاِظه
حمسن بن مهدي احلبيب ـلفها خ اليت املخطوطة اعتناًء،التارخيية مبسجده واعتنائه

وصدقه له وحبه بره جديدةً،،يبني عمارةً املسجد لعمارة جهيٍد جبهٍد أخرياً قام وقد
مس ومعىنفأظهره حساً ومعموراً نظيفاً واسعاً أمحد،جداً بن عبدالرمحن احلبيب تويف وقد

عام اخلري صفر شهر من عشر الرابع االثنني يوم أحور يف .١٤١٤احلامد

مرضاهم ومداواة الناس خدمة يف كلها حياته عبدالرمحن احلبيب قضى وقد
وغريها والفرائض الفقه مسائل يف آخر،والفتوى سيديوكان وبني بينه اللقاء عهد

عام اليمن١٣٩٢الوالد أرض الوالد سيدي بعدها وغادر الظروف تأزمت عندما
عام وفاته حىت احلجاز إىل عبدالرمحن،١٤٠٢كلها باحلبيب االتصال لنا وبقي

جدة من له مكاتباتنا وتكررت م،وإخوانه يف مراراً زرناه ـزوكذلك بعدن بأخور له
الو إىل الرحالت١٤١١طنعودتنا من تالها أن،وما الصدف غريب من وكان

لنا يقول وكان حممد واألخ أنا بأيام وفاته قبل وأهلها((: زرناه بترمي وهو))مرحباً
املرض فراش بن،على علوي احلبيب قصيدة الفراش على ممدد وهو عنده وأنشدت

احلداد طاهر بن وايل((: حممد خري يا اطلبك اللّه ويبكي،))يا األبيات يردد فكان
وودعناه الفاحتة لنا فرتب منها فرغت حىت شديداً به،بكاًء عهدنا آخر هذا وكان

بأيام بعدها تويف العم،حيث بنت على بأحور زواجي مراسم بدء وفاته وصادفت
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يوم الوفاة كانت حيث احلامد صاحل حممد مل١٤أمحد و عدن يف حينها وكنت صفر
حض من األربعاءأمتكن الثاين اليوم يف قربه على الصالة أدركت لكن اجلنازة ١٦ور

وإخوانه ألوالده العزاء وقدمت يوم،صفر الزواج إال١٧وكان اخلميس مساء صفر
املعتادة لألفراح مظهر أي نقم مل حيث،أننا جدة يف بزواجي احلال هذه يف وذكرين

قبي الزفاف ومت املستشفى يف الوالد سيدي واحدكان بيوم وفاته رمحه،ل هو وكان
احلياة يف وهو متت حىت الزواج إجراءات يف االستمرار على حيثين .اللّه

من قبساً يشع كان حافلٌ تاريخ طُوي احلامد أمحد بن عبدالرمحن احلبيب ومبوت
باألصول الفروع ويربط بن،النور علي الوحيد ولده يف وبارك األبرار رمحة اللّه رمحه

وذويهعبدا وإخوانه وأهله أسرته بقية ويف يوم،لرمحن عام٢١ويف أُقيم١٤١٤صفر
من وقدم البالد كل من غفري مجع حضره عبدالرمحن احلبيب روح على عامٌّ ختم

املعزين من مجلةٌ والبيضاء وحبان وعدن العلم،احملفد طلبة من عدد تكلم اخلتم ويف
ومقامه عبدالرمحن باحلبيب والفقريوأشادوا اهلدار حممد بن حسني السيد منهم كان

اللّه رمحه حياته عن خمتصرةٌ نبذةٌ الناس على ووزعت املشهور أبوبكر اللّه .إىل

باهارون] ٦٨[ عبداللّه بن املعلم أمحد أحور( احلبيب )١()صاحب

واإلشفاق األخالق صاحب املتواضع السيد املربات،ومنهم يف والراغب
حتتواألعمال أحور مبدينة املولود باهارون عبداللّه بن املعلم أمحد السيد الصاحلات

اللّ لكتاب األطفال بتعليم الشتغاله باملعلم امللقب والده القراءةرعاية ومبادئ تعاىل ه
.والكتابة

                                                                 
ص) ١( امللحق يف الصورة . ٤انظر
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بأحور حلوله منذ الوالد بسيدي احلبيب هذا اتصل له،وقد املالزمني من فكان
والدروس اجملالس ومجعيف الوالد بتشجيع اللّه إىل الدعوة إبراز يف بفعالية واملسامهني

م يف عنده ـزالنساء اللّهن علمه مما ويعلمهن الوالد سيدي ليذكرهن رمضان يف خصوصاً له
.

بامزاحم] ٦٩[ حممد بن أمحد أحور( الشيخ )صاحب
بامزاحم حممد بن أمحد الصاحل الناسك الشيخ موالي،ومنهم من أحوروهو د

العيدروس بكر أيب بن عبداللّه الشيخ تلميذ بلجفار بامزاحم أمحد الشيخ ذرية ،ومن
على املباركني أوالده ومشجعا وروحته جملالسه ومالزماً الوالد لسيدي حمباً وكان
والطلب االنتفاع من حسن نصيب هلم حصل حىت الوالد سيدي لدى ،احلضور

اشتغلوا عدد أوالده من اليتوخترج املدرسة ذات يف بأحوربالتدريس الوالد سيدي .أسسها
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الكاف] ٧٠[ صادق بن أبوبكر )١(احلبيب

الفاضل السيد العامل،ومنهم العلوي األفاضل،والشريف السادة أيب،سليل
وحب وسلم وآله عليه اللّه صلى النيب حبب حقيقة املتعلق الكاف صادق بن بكر

من،األسالف السالفواملرتشف السرية،خرية وحسن السريرة صاحب،صايف
اهلامع والكرم اجلامع والصدر الدامع واجلفن مدة،التواضع العمر يف له اللّه مد والذي

أحفاده أحفاد رأى حىت وبركة وخري وزهادٍة وتقى سالف،صالٍح يف وعرفناه
واجل والقميص الفوطة من املكون الزاهي احلضرمي بلباسه يفالسنني األلفية والعمامة بة
ومدارسها ومساجدها ومعابدها معاهدها بني يتردد ترمي رجاهلا،،مدينة خلرية وزائراً

بن بكٍر أيب باجلد ربطته اليت األوىل للصلة وراثةً الوالد بسيدي وثيقٍة صلٍة ذا وكان
الشاخص الظل مثل له صار حىت املشهور .علويٍّ

مبدين عليه اللّه رمحة ترميولد م،ة يف ـزوترىب وفاةن بعد السري آل أخواله ل
عمره صار حىت وقواعد،سنة١٦والدته القراءة أسس من املطلوب قسطه ونال

كتاتيبها يف والدين واملال،الكتابة النعمة أثر فيها يظهر مترفٍة حياٍة على وملا،وشب
والترح احلط يف األدب من يلزمه مبا وتزود الرجال مبلغ للتجارةبلغ سافر وذهب،ال

الزمن) سنقفورة( و) جاوة( إىل من مدةً عدن يف بقي أن خالل،بعد عاد مث
حضرموت إىل قليلٍة عصره،سنواٍت يف املسلكني بالشيوخ االتصال من أكثر ا ،و

وراهباً راغباً وجمالسهم مدارسهم على بكليته كل،وارمتى ممتلئاً تراه أن غرو فال
العيدروساالمتال شيخ بن عبدالباري باحلبيب البكاء،ء من نفَسه ينقطع أن ويكاد بل

ومعرفاً واصفاً عنه حتدث إذا عن،والتأثر وذكرياته وحديثه وصفه يف حاله وكذلك
مصره وفحول عصره العيدروس،أئمة عيدروس بن عبداللّه احلبيب ،كاإلمام

                                                                 
ص) ١( امللحق يف الصورة . ٤انظر



 
 )( 

ب أيب واجلد عيديد حسن بن حممد لهواحلبيب كان ممن وغريهم املشهور علوي بن كر
ووصال اتصال بن،م علوي احلبيب يف وله

والتعلق والود احلب غاية الدين شهاب بن .عبداللّه

الوالد لسيدي دائماً لزمياً صار عدن يف جتارية جتربة بعد احلجاز إىل انتقل وملا
مجيعاً عليهم اللّه والليل،رمحة اليوم مير يكاد جليسهفال الباب جرس ويقرع إال ة
الفاحل وأنيسه الوالد،الصاحل سيدي خلف اجلماعة صلوات من كثري تفوته ،وال

متأدباً العصر أو الظهر درس يف أو املغرب صالة بعد النبوي احلديث جملس يف وتراه
األولية واالستفادة الطلب دور يف يزال ال هو وكأمنا مستمداً رأسه كوكذل،مطئطئاً

السقاف أمحد بن عبدالقادر احلبيب سيدي جمالس يف أراه يف،احلال قرأ قد حيث
الدمعة بني العيدروس شيخ بن عبدالباري احلبيب كالم عليه الصباح مدرس

والتأوه والضحك .واالختناق

املباركون أوالده وتربيته بتوجيهه حذوه الويف،وحذا الشاب أكربهم وكان
اخت الذي شيخ مسافرٍةالصفي طائرٍة منت على وهو فجأةً أبويه يدي بني املنايا طفته

سنة يف جدة إىل الرياض الركاب،١٤٠٠من من فيها مبن احترقت فنال،حيث
يف ورسوله اللّه عند مبقامه املبشرة املرائي له ورؤيت ـرى ـب ـك ال الشهادة بذلك

اآلخرة تأثراً،الدار صادق بن أبوبكر احلبيب تأثر احلادثوقد ذا وكذلك،بالغاً
للّه األمر سلما ولكنهما املرحوم والدة يف،تأثرت والربكة العوض هلما اللّه وأبقى
الكاف بكر أيب بن شيخ بن حممد املبارك النجيب،ولده األديب فهو الثاين ولده وأما
بكر أيب بن أمحد والوقار السكينة وذو مس،املتواضع عاتقه على محل ؤولياتوالذي

أخيه أسرة ومراعاة وأبيه أمه بر يف التفاين مع أخيه بعد والعامة اخلاصة ومع،األعمال



 
 )( 

واخلري العلم مبجالس شغف فله أعماله واخلريات،كثرة املربات من كثٍري يف ومساهم
.

سنة يف والده املنايا عاجلت حىت وبربه به قائماً واِلِده لزمي دون١٤٠٤وظَل
أو هناك،إصابةمرض حنبه قضى حيث بالرياض املستشفى إىل ولده،ومحل وكان

مراسيم يف ليشترك ـاز ـج ـح ال إىل فعاد اخلرب وأُخرب إىلاخلارج رحلٍة يف أمحد
والعزاء املعالة،الدفن مبقربة دفن حيث املكرمة مكة إىل مث جدة إىل جثمانه ،ونقل

بن مبدرسة أيام لثالثة درس عليه جدةوأقيم يف الفقري،الدن ألقى الثالثة الليلة ويف
فيها جاء بنا وعالقته اتصاله حبق وقياماً فيه تعزيةً ركيكةً : أبياتاً

ـوى ـثْ م ـٍة ـقَ ـاِش ـع ِب يل من
َ

؟ وصنديِد شهٍم باقعٍة كُل ِمن
رحلَت طلعٍة عن يخبِّرين القضاومن حتوف ؟أَلْفَت تحِديِد غِري يف
كواهِلها يف الليايل محلُ للمواجيِدينوُء تهمي الشَّوِق وعبرةُ

وردت ِإنْ الغرُّ الذكريات أماجيِدوتعِصف شمٍّ رفْقٍَة عن بالقَلِْب
صادِقِهم ابن أبوبكِر املنيب ِسيِدذاك ِمن ِنعم يا عمِّرت بقيةٌ

كا وتربيٍةقد صدٍق أبا فينا اجلُوِدين على رست أياِمِه وفُلْك
حجبت برزٍخ يف الورى مهوم والذوِدألقى اإلبالِء يف خفاياه عنا
تكِْرمةً للمرحوِم ـاه ـّ رب اجلُوِدرمحاك دائم صرباً أَهلَه وحل

هذ يف كاٍف منها ذكرناه وما طويلةٌ األبراروالقصيدة رمحة اللّه رمحهم املقام، .ا



 
 )( 

سامل] ٧١[ بن بكر أيب الشيخ ابن علي ابن الويل أمحد احلبيب
صاحب ـ ويل حقا وهو ـ بالويل املسمى بالنور املغمور املستور السيد ومنهم

واألسرار بن،املكاشفات بكر أيب الشيخ ابن علي ـحبيب ال ـن اب أمحد احلبيب
اللّ فتح الذي مل، حسابسا بال الوهيب العطاء باب له عنها،ه فهو املخبآت له وأظهر

حجاب دون ـئُ ـِب ـن األخري،ي الزمان أهل بأقواٍم،بركةُ ـق ـلْ اخلَ تذَكر وبقيةٌ
الضمري ـه ـنُّ ـِك ي عما الكثافات حتجبهم والديه،مل رعاية حتت وترىب وقرأنشأ ،

وتقى صالح بيئة يف وشب صغره،،القرآن منذ الصالح عالمات عليه تظهر وكانت
اخللق عن فيحجبه عليه يرد اإلهلي اجلذب صار كرب واعتزل،وملا الناس عن ،وانفرد

قلبيةٌ ومعرفةٌ وفرح أنس به له كان من إال أحداً يقابل على،وال فاخللق ذلك ومع
دعاءه ويطلبون يتربكون بالعشرات .بابه

و الوالد سيدي عيناتعرفه إىل املتكررة زياراته خالل به له،اتصل وحصل
والعامة اخلاصة واإلجازة واإللقام الوالد،اإللباس لسيدي اللّه حققها ببشارات وبشره

جهتني من الشيخ بآل االتصال إليه ورد قد الوالد سيدي وأن : خصوصا
أاألوىل احلبيب من وغريه واإللباس اإلجازة من املألوف عمهاالتصال وابن محد

املباركني بكر أيب الشيخ ـت بي أهل من ـثٍري ك ومن . شيخ
اجلدالثانيةاجلهةوأما السفلى العوالق مبنصب أحور يف اتصاله طريق فعن

تعاىل اللّه رمحه احلامد عمر بن بكر الذرية،أيب إىل واالتصال العالقة هذه وتوطدت
لسي مصاحبتنا خالل مرة من أكثر زرناه عيناتحيث إىل ترمي من الوالد ونلنا،دي

واإللباس واإلجازة اإللقام الصاحلات،منه تتم بنعمته الذي للّه .واحلمد



 
 )( 

يف ساحباً الناس عن منعزل شبه األخرية حياته فترةَ الويل أمحد احلبيب عاش وقد
واألوراد واألذكار األحوال األ،أودية وافاه حىت املعنوية مل العوا يف سنةسائحاً يف جل

باجلبانة،١٤٠٥ عليه ـي ـل حضرموت،وص تشهد مل غفري مجع جنازته يف وخرج
القريب عهدها يف .مثله

وفاته، بقرب األمني خادمه أخرب وفاته قربت ملا أنه الثقات يذكره ما غريب ومن
قريٍب بوقٍت له الحقاً سيكون بأنه ذَكَر،وبشره كما األمر تو،وكان يفّحيث

أمحد اليوم،احلبيب ذات يف وتويفّ خادمه مرض معدوداٍت ساعاٍت ،وخالل
سنة وفاته عينات١٤٠٥وكانت مبدينة األبرار،ودفن رمحة اللّه وأسكنهم،رمحهم

ار األ حتتها من جتري . جناٍت

سامل] ٧٢[ بن بكر أيب الشيخ آل منصب علي بن أمحد )١(احلبيب

الرب احلبيب بنومنهم أمحد مل سا بن بكر أيب الشيخ ابن احلسني آل منصب كة
وظل الشباب سن يف وهو أبيه بعد املنصبة سدة توىل الذي مل سا بن أمحد بن علي

الضيافة وحسن والكرم االستقامة كمال مع حياته طول ا يساعده،قائماً كان وقد
بالوكالة أمحد بن شيخ احلبيب عمه شبابه باكورة ع،يف باالهتماموكانا غاية لى

واحتياجاته املقام،. باملقام هم عاتقه على أخذ الرشد سن وبلغ أمحد احلبيب كرب وملا
أحواله كل يف األمين ساعده عمه بن. وبقي أمحد باحلبيب الوالد سيدي التقى وقد

االرتباط صالت بينهما ومتت احلجاز ويف وترمي عينات يف . علي

                                                                 
ص) ١( امللحق يف الصورة  . ١٤انظر



 
 )( 

هذ توثيق مناسبات أهم سنةومن بعينات أمحد باحلبيب الوالد سيدي اجتماع العرى ه
مشيط١٣٨٢ بن أمحد بن عمر احلبيب زيارة األنس،خالل من الزيارة تلك يف حصل فقد

مثلها يف يكن مل ما واإللقام واإللباس واإلجازات م،واالطمئنان يف ـزوذلك املنصبن ل
وم شيخ احلبيب ـزوعمه ومن احلامد آل منصب ـزل السين أمحدل بن عبداللّه العالمة د

. اهلدار
وارتباطنا باتصالنا وافراً نصيباً منها نلنا أن إىل مستمرةً العالقة هذه وظلت
أثناء جبدة وكذا بعينات الوالد سيدي مع مراٍت عدة به والتقائنا املنصب باحلبيب

والعمرة للحج الشريفني احلرمني عام،دخوله آخرها سي١٤٠٩وكان وفاة ديبعد
سنوات بسبع . الوالد

عام من حمرم شهر عينات١٤١٤ويف يف علي بن أمحد املنصب احلبيب تويف
وجه خري على املبارك باملقام أبيه بعد قام الذي أمحد بن حسن ولده مقامه يف . وعني

سامل] ٧٣[ بن بكر أيب الشيخ ابن سامل بن أمحد بن شيخ احلبيب
ب شيخ املعمَّر احلبيب األمينومنهم الساعد بكر أيب الشيخ ابن مل سا بن أمحد ن

هلا، أمحد احلبيب يؤ إلبان طويلة سنوات املقام بوكالة والقائم ذكره املتقدم للمنصب
سنة عينات حبوطة شيخ احلبيب ميالد مجلة،تقريبا١٣٢٠وكان عن وأخذ ا ونشأ

وفضالئها علمائها وس،من ترمي شيوخ من مجلة عن أخذ وكان،يئونوكذلك
شبابه منذ شيخ باحلبيب ومحيمةٌ طيبةٌ عالقةٌ الوالد بينهما،لسيدي تكررت وقد

واالتصاالت خصوصا،اللقاءات أحور من شيخ احلبيب يكاتب الوالد سيدي وكان
بأحور املوجود مل سا بن بكر أيب الشيخ مقام بأحوال يتعلق السنني،فيما إحدى ويف

وا أحور إىل شيخ احلبيب وغريهموصل احلامد آل السادة بكبار على،لتقى واطلع



 
 )( 

املقام وأراضي من،أحوال النقلة بعد احلجاز أرض يف الوالد سيدي به التقى كما
اليمن . أرض

السلطات من والظلم األذى من كثرياً شيخ احلبيب عاىن حوايل،وقد وسجن
االستقالل بعد حضرموت ووجهاء علماء من مجلة مع أعوام سراحه،ثالثة أطلق مث

كعادته املقام بوظائف وقائماً للمنصب مساعداً بعينات . وبقي

امللقب] ٧٤[ احملضار عبداللّه بن أمحد ))بالكعييت((احلبيب

بن جعفر بن عبداللّه بن مل سا بن عبداللّه بن أمحد العالمة الشهيد السيد ومنهم
بالكعييت امللقب احملضار و)١(عمر حبان وعاملهاقاضي أرض،نواحيها علماء وأحد

اليمن سنة،،جنوب حببان الغرض١٣٢٠ولد لذلك ورحل والعلماء للعلم حمباً ونشأ
ترمي ببالده،إىل والقراءة الكتابة قواعد أخذ أن بعد الغنا ترمي يف الدينية علومه ،وطلب

واملعرفة العلم مشايخ جل على ترمي يف بال،وتتلمذ رأسهم على ـزوكان اعن
الشاطري عمر بن عبداللّه عام،احلبيب حىت البارزين من عصره يف كان ومن

الواحدي،١٣٤٠ بسلطنة والقضاء التدريس توىل بالده إىل عاد فض،مث يف وأسهم
ـز القبائلن الئٍم،اعات لومة اللّه يف تأخذه ال عمله يف وحازماً حكيماً رجالً ،وكان

الصع بعض أعماله يف يفوالقى والسياسي االجتماعي التغيري قيام حىت والعراقيل وبات
صعوبةً،البالد أو تعقيداً األمر والعقد،فزاد احلل بيده من غالب كان ملا خصوصاً

أحكامه يف وال اإلسالم يف يرغبون ال عليه،ممن العامة صدور عليه،فأوغروا ولفقوا
أ ما ـزماً سلطانن من ا اللّه ش،ل التاريخوقتل عرفها صورٍة وأقذر أبشع يف هيداً

البالد يف والنهي األمر ألويل سنة،املعاصر رجب شهر يف استشهاده ،١٣٩٢وكان

                                                                 
مل) ١( سا بن بكر أيب الشيخ ابن احلسني ابن احملضار اإلمام احلبيب إىل نسبه بالكعييت،يرتفع .ويلقب



 
 )( 

ضد ٍة مشا محالٍت إىل وعرضاً طوالً البالد فيه تعرضت الذي الشهر ذات وهو
يواليهم ومن البائد احلكم رجال وبعض والصلحاء .العلماء

ا لسيدي كان ومتنيوقد قويٌّ اتصالٌ الكعييت أمحد بالسيد من،لوالد ويعتربه
األفذاذ اليمن القدمي،رجال منذ باجلد،وذاك اتصال الكعييت أمحد للسيد إن حيث

وحبان ترمي يف الزيارات وتبادال املشهور عبدالرمحن بن الوالد،علوي سيدي وصار
الس بعض يف أمحد احلبيب زيارة على حيرص ذلك إىلبعد للدعوة رحالته خالل نني

تعاىل م،اللّه يف ـزوأضافه حببانن القيمة،له الكتب بعض إليه زال،وأهدى وال
امليمونة بأحور الوالد سيدي مكتبة يف يده خبط إهداؤه عليها .مكتوباً

السيد هلذا واألديب والقضائي العلمي العطاِء وإمهالُ ضياع بيقٍني له يؤسف ومما
شيئاً،المةالع أحد عنه يكتب مل حيافظ،حيث من حوله من أو ذريته يف يوجد مل و

ونواحيها حبان وادي يف اجلليلة وأعماله الضخم تراثه من اليسري على أن،ولو كما
الشريفة شخصيته على عدت كما العوادي عليها عدت عامرةً مكتبةً نقول،له وال

الصابرون قاله ما راجعونإ((: إال إليه وإنا للّه األبرار،))نا رمحة اللّه . رمحه

الليل] ٧٥[ مجل باهارون عمر بن هارون أحور((احلبيب ))صاحب

الليل، مجل باهارون عمر بن هارون والتقى الطاعة يف املعمر الصاحل السيد ومنهم
وصالٍح تقوى ـِت بي يف نشأ ا و بأحور وتزود،ولد وترعرع كرب بأولياتوملا

والتجارة الرزق طلب سبيل يف ورحالته أسفاره كثرت والكتابة اللّه،القراءة وفتح
ومناًء بركةً ا أسبا يف ولإلصالح،،عليه للفقراء ومساعدات كثريةٌ مربات له فكانت

للزيارة مدةً ا ومكث حضرموت إىل توجه رحالته إحدى بشيوخ،ويف واتصل



 
 )( 

العصر أج،ذلك احلبشيوِمن حممد بن علي احلبيب منهم وتلقى عرفهم من ل
نور،بسيئون على نوراً زادته سلفيةً علويةً ِصبغةً الزيارة هذه صبغته .وقد

ويالزم جيالسه ما كثرياً هارون احلبيب كان أحور إىل الوالد سيدي وفد وملا
املساجد بعض يف وجمالسه غا،دروسه على أحور يف هارون السيد الطاعةوظل من ية

واملسامهة الصاحلة وصوله،واألعمال منذ الوالد بسيدي واالرتباط التعلق كامل وله
أحور مبسجد،إىل اليوم املعروف أجداده مسجد عمارة هم عاتقه على حيمل وكان
واملناسبات،باهارون الصبح صالة وبعد العشائني بني فيه الصلوات على مواظباً فكان

املعروفة السلكان،الشرعية نفقة على باهارون آل السادة مسجد بناء أعيد وملا
سنة عيدروس بن وكان١٣٨٣ناصر للبالد عاماً جامعاً وصار اجلامع باملسجد ومسي

فيه العشائني بني ما عمارة الوالد سيدي اختار كلها صلواته فيه يصلي هارون ،السيد
والقرآن والتفسري الفقه حلقات تقام يقرأويف،فكانت أسبوع كل من اجلمعة ليلة

الشريف م،املولد إىل واآلخر احلني بني يذهب الوالد الوالد سيدي ـزوكان لن
واألعياد املناسبات يف ـاً ـوص ـص خ لزيارته هارون إىل،احلبيب منه ويستمع

وأحواله رحالته أخبار وغريها،عجيب األعياد يف زياراته يكرر أيضاً هو كان كما
سيد مبإىل الوالد ـزي والعامةن اخلاصة مدارسه حضوره على إضافةً احلبيب،له وبقي

عملٌ أو مرض أعجزه أو سافر إذا إال واجملالس الدروس على مواظباً حىت،هارون
البالد يف التغيريات حبدوث والنور العلم مظاهر حج،انتهت قاصداً أحور من فسافر

سنة احلرام اللّه ـزو،١٣٨٩بيت بالرياضلن األكرب ولده مناسك،لدى أداء وبعد
عاماً الثمانني يناهز عمٍر عن جواره إىل اللّه واختاره املرض أوهنه العام ذلك من احلج

الرياض مبدينة هم،ودفن األوالد من أربعةٌ وحممد: وله ـ سابقاً تويف وقد ـ ،عمر
سنة تويف صنعاء١٤١٤وقد مدينة طريق يف مفاجئ حادث يف،وأمحد،يف وهو



 
 )( 

وسعيد احلجة،احلجاز، ذي شهر يف بعدن القلبية بالسكتة تويف ودفن١٤١٨وقد
. بأحور

عيديد] ٧٦[ أمحد بن عمر ـزاحلبيب مكةن يل
عيديد مل سا بن أمحد بن عمر احلال صايف البال سليم الصاحل السيد ومنهم

ـز املكرمةن مكة مدينة،يل ضواحي إحدى عيديد بوادي عامولد ،١٣٤٣ترمي
الصايف آل من السقاف أمحد بن علوي السيد بنت نشأةً. ووالدته عمر السيد نشأ

والده رعاية حتت حسن،صاحلةً بن حممد احلبيب منهم الشيوخ من مجلٍة عن وأخذ
أوالده أم وهي ابنته زوجه الذي ونال،عيديد عليه والقراءة عنه األخذ له اللّه هيأ وقد

يف اإلجازة عيديد((منه حسن بن حممد احلبيب عنهم أخذ من يف املستفيد ))إحتاف
)١(،

شيخ بن عبدالباري احلبيب وعن الشاطري عمر بن عبداللّه احلبيب عن أخذ كما
الدين شهاب بن عبداللّه بن علوي واحلبيب والزم،العيدروس الروحة يف عليه وقرأ

عليه وقرأ املستفيد((جمالسه يكثروقلبه))إحتاف ما ودائماً علوي احلبيب مبحبة مآلن
أحواله وذكر ذكره واحلبيب،من احملضار أمحد بن مصطفى احلبيب عن أخذ كما

احلبشي عبداللّه بن عمر واحلبيب السقاف هادي بن . حممد
يف عليه قرأ وقد املشهور بكر أيب بن علي الوالد سيدي على أخذ املختصر((وله

جهتنيوب،لبافضل))الصغري من وارتباطٌ ومودةٌ أكيدةٌ صحبةٌ : ينهما
عيديد : األوىل حسن بن حممد احلبيب لدى تزوج كالمها . أن
السيد : والثانية أخت تزوج بسيالن املتوىف املشهور بكر أيب بن حممد السيد أن
عيديد فاطمة،عمر سفره،وامسها قبل فارقها . مث

                                                                 
زا) ١( ال ضخٍم جملٍد يف يقع حفيلٌ ـعثبت أرب قرابة إىل وصلوا الذين شيوخه فيه ذكر خمطوطاً ل

اللّه رمحه شيخ . مئة



 
 )( 

الوالد بسيدي عمر السيد التقى الوالدوقد سيدي خروج بعد املكرمة مكة يف
اليمن واملودة،إىل الزيارات مقيما،وتبادال كان عمر السيد أن بالذكر اجلدير ومن

عام من للعمال،١٣٧١مبكة كاتباً الشريفني باحلرمني عمل املدينة،وقد يف وسكن
مالك بن أنس العط،برباط يف حضرموت زيارة على يتردد وكان مبكة عمل لمث

اجملالس،الرمسية حضور على مكة يف يواظب عطاس،وكان احلبيب جمالس ومنها
خاطره،حبشي سالمة فيه ويعجبه ويقدمه حيبه كان عمر،والذي السيد تعرض وقد

األمراض السكري،لبعض ساقيه،ومنها إحدى بترت حىت االبتالء تضاعف ،وقد
السريرة أنوار عليه تفيض كرسيه على مقعداً البصريةفعاش . وصفاء

وجدة مكة يف مرات عدة به والتقينا زرناه م،وقد يف زيارته منها ـزوكان لهن
الثانية مجادى شهر واإللقام١٤١٨يف اإلجازة واحلاضرين الفاحتة،ونلنا لنا ،ورتب
مقدمة عليه املستفيد((وقرأت املؤلف،))إحتاف بإجازة فيه . وأجازنا

عبداللّ] ٧٧[ اجلفرياحلبيب حممد بن حسن بن ـزه مكةن يل
اجلفري حممد بن حسن بن عبداللّه السيد يشبم،ومنهم مبدينة نشأ،ولد ا و

التعليم مبادئ العلم،وأخذ من نصيبا ا وأخذ حلج إىل رحل إىل،مث ذلك بعد وسافر
العلم لطلب كاحلبيب،ترمي هناك العلم رجال من مجلة على وأخذ ترمي رباط ودخل

الشاطري عمر بن الدين،عبداللّه شهاب بن عبداللّه بن علوي واحلبيب،واحلبيب
العيدروس شيخ بن وغريهم،عبدالباري عيديد حسن بن حممد . واحلبيب

من مدة فيه وظل القضاء منصب توىل حىت العلم بنشر واشتغل بالده إىل عاد
االجتماعية،الزمن التحوالت بعد احلجاز إىل سنةواستق،رحل وفاته حىت ا ر

وتربطه،مبكة١٤١٦ واخلاص العام والنفع العلم جمالس على التردد كثري وكان
املناسبات من كثري يف البعض بعضهم زيارة يف تتمثل وطيدة عالقات الوالد ،بسيدي



 
 )( 

الوالد بسيدي والعالقة االرتباط يف الصدق من غاية على اجلفري آل فالسادة وباجلملة
ويف اليمن وصغرياًيف كبرياً غريها ويف م،احلجاز على يترددون ـزوكانوا لهن

بإشارته ويعملون تنوجيهاته إىل وينصتون م مناسبا يف . ويستضيفونه

اجلفري] ٧٨[ علوي بن عبداللّه يشبم((احلبيب ))صاحب

اجلفري علوي بن عبداللّه العالمة الناسك السيد وأعمل،ومنهم يشبم مبدينة ولد
والكتابة القراءة وأوليات القرآن ا وقرأ سابقا، العليا وأخذ،العوالق حلج إىل ورحل

سنة ويف وغريها، والتفسري والفقه العلم من نصيباً ترمي١٣٣٩ا إىل أهله ،أرسله
ترمي رباط يف جامعها،سنوات٨ودرس يف التدريس وتوىل حلج إىل عاد عادمث،مث
وب ا وتزوج يشبم اللّهإىل إىل والدعوة للعلم ناشرا الصومال،قي إىل عديدة رحالت وله

التجارية األسباب ببعض واألخذ الدعوة لنشر اإلفريقية القارة بالده،وأطراف إىل عاد . مث
سنة سنة١٣٧٧ويف حىت حلج مبدينة العايل االستئناف منصب ،١٣٨٦توىل

جبدة واستقر احلجاز إىل جمالس،فانتقل اللّهوالزم إىل والدعوة عالقةٌ،العلم وله
املشهور بكر أيب بن علي الوالد بسيدي أرض،وطيدةٌ إىل وصوهلما بعد وخاصةً

متبادلة،احلجاز زيارات هلما مباركة،وكانت أخوية اجملالس،وجمالس بعض ومنها
م يف حضرناها ـزاليت عبداللّهن السيد اللّ،ل صلى املصطفى سرية قُِرئَت عليهوفيها ه

الدينية باألناشيد وعطر وسلم . وآله
سنة علوي بن عبداللّه السيد وفاة بعام١٤٠٣وكانت الوالد سيدي وفاة ،بعد

األبرار رمحة اللّه رمحه املكرمة مكة يف املعال مقربة يف . ودفن



 
 )( 

الكاف] ٧٩[ أمحد بن حسني بن طاهر )١(احلبيب

يف به اللّه نفع الذي احلبيب احلبيبومنهم الورع الزاهد اللّه إىل الداعية الصومال
سنة ترمي يف املولود الكاف أمحد بن حسني بن القرآن،١٣٣٤طاهر وحفظ نشأ ا

بن،العظيم عبدالباري كاحلبيب عصره مشايخ من وجبملة األكرب وأخيه بأمه وترىب
عمر بن عبداللّه واحلبيب عيديد حسن بن حممد واحلبيب العيدروس الشاطريشيخ

قريناً وكان الوادي، شيوخ من وغريهم الدين شهاب بن عبداللّه بن علوي واحلبيب
بترمي والتلقي التعلم مواطن كافة يف الوالد لسيدي الصلة،ومصاحباً كامل به وله

األخوية معا،والعالقة القرآن التعليم،يقرآن ومواقع ترمي مدارس إىل ،وخيرجان
كربا أن بعد احلال اللّهوكذلك إىل الدعوة بأمر مواطن،واشتغال يف اللّه وضعهما فقد

الناس لينفعوا بالصومال،نافعة مقديشو ألهل اللّه اختاره طاهر رمحه،فالسيد والوالد
العوالق بالد يف تغري،اللّه بعد احلجاز بالد يف أخرى مرةً اجتمعا حىت يلبثا مل و

اليم وجنوب الصومال يف ا واضطرا كانا،ناألحوال اليت املودة صايف هلما وعاد
قبل من ا وأسرته،يألفا أوالده بقية مع حممد ولده لدى يسكن طاهر احلبيب وكان

الطاعة إعمار يف بأوقاته ومعتنيا واملناسبات العلمية املدارس على فاجأته،مترددا حىت
عام شوال شهر يف وا،١٤١٧املنية الدرس إىل للخروج يستعد ـزوهو الكثريعجن

وفاته م،خبرب يف عليه ـزوصلي جبدةن العيدروس حيىي السيد وصلي،ل مكة إىل نقل مث
الشريف احلرم يف العزاء،عليه درس عليه وأقيم باملعال، أهله حوطة يف دفن والتأبنيمث

م يف ـزجبدة جبدةن العيدروس حيىي السيد عن،ل وتكلموا بفقده شعورهم عن اخلطباء وعرب
سريته األبرار،وأخالقهبعض رمحة اللّه . رمحه

                                                                 
ص) ١( امللحق يف الصورة .٤انظر



 
 )( 

اجلفري] ٨٠[ حممد بن حسن بن علي يشبم((احلبيب ))صاحب

اجلفري حممد بن حسن بن علي العالمة السيد يشبم(ومنهم يف،)صاحب ولد
سنة الشيخ١٣٤٣يشبم اجلامع خطيب على والكتابة القراءة بدايات ا وأخذ

بوجنمة حممد بن سافر،أمحد عبداللّهمث األديب الشيخ على ا وأخذ حلج إىل شبابه يف
احملسنية املدرسة يف سبيت منهم،هادي استفاد الذين املدرسني من مجلة ا وكان

العلوم ترمي،خمتلف من حسن وحممد حسن عبداللّه إخوانه رجوع مع يشبم إىل عاد مث
سنة١٣٥٧سنة فسافر ترمي إىل للسفر مج١٣٥٩فتشوف السادةومعه من منهم،لة

اجلفري آل علوي بن وحممد علي بن وعلوي حسن بن ،علوي
بأوغندا املتوىف علوي عبداللّه بن مهام،وحممد قبائل مع عتق طريق يف الرحلة وكانت
سيئون إىل وشبام والقطن بقعوضة ترمي،مروراً إىل ـزو،ومنها الرباطن يف وبقي،لوا

سنة حىت العلم كاحلبيبوأخذ،١٣٦٣يطلب ترمي رجال من مجلة عن الفترة هذه يف
الدين شهاب بن عبداللّه بن علوي واحلبيب الشاطري عمر بن واحلبيب،عبداللّه

بن عمر واحلبيب عيديد عبداللّه بن حسني واحلبيب إمساعيل بن احلسن
ابن حفيظ بن مل سا احلبيب ووالده حفيظ بن مل سا بن حممد واحلبيب مسيط بن أمحد

سعيدالش بن مل سا والشيخ املشهور علوي بن بكر أيب واحلبيب مل سا بن بكر أيب يخ
وغريهم الشاطري أمحد بن حممد واحلبيب الشاطري عمر بن أمحد واحلبيب مث،بكري

الزمن من مدةً جامعها يف دروساً وفتح يشبم إىل واشتغل،عاد حلج إىل انتقل مث
عشر من أكثر اجلزئية احملكمة يف االجتماعية،بالقضاء التحوالت عهد جاء حىت سنني

لدروس مالزماً ومكة جبدة وأقام احلجاز إىل بالطائرة عائلته كافة مع حلج من فرحل
والتذكري الذكر وجمالس ا تعقد اليت ومنها،العلم احللقات بعض يف للتدريس وتصدر

باشيخ حممد الشيخ ودرس اجلفري آل السادة اال،مدرس تقريره من ،نتفاعوحصل
مرض ومنها وعاجلها، عليها فصرب اجلسدية األمراض لبعض تعرض جدة ويف



 
 )( 

وكذلك،السكري حبضرموت الدراسة فترة يف جداً فقدمية الوالد بسيدي عالقته وأما
مكة يف التقائهما يف،بعد الصادقة األخوة بينهما وجتمع الرباط يف معاً يسكنان وكانا

والسل رسوله يف واحملبة احلراماللّه البيت رحاب يف احملمودة والعشرة الصاحل وقد،ف
يف له زيارتنا أثناء وذلك واستجازته السيد هذا بزيارة ،١٤١٧شوال١٩تشرفنا

خريا اللّه . فجزاه

بعدن] ٨١[ األمحدية الطريقة شيخ صاحل علي أمحد الشيخ
الفاض الشيخ عدن مدينة يف به واتصلوا م اتصل الذين مجلة عليومن أمحد ل

عثمان الشيخ مبنطقة األمحدية الطريقة شيخ وزاره،صاحل الوالد سيدي عليه تردد وقد
والفردية العامة واللقاءات الودية اجملالس بينهما وحصلت املعروفة الزاوية وكثرياً،يف

القدم منذ الزاوية على حضرموت علماء تردد للوالد يذكر أمحد الشيخ كان فقد،ما
احل احلدادزارها طاهر بن علوي واحلبيب املشهور علوي بن أبوبكر اجلد بيب

عقيل بن إبراهيم واحلبيب احلبشي عطاس عدن،واحلبيب إىل ترددهم خالل ،وذلك
عبداللّه بن علوي والسيد السقاف اللّه عبيد بن عبدالرمحن العالمة احلبيب زارها كما

وغريه السقاف أمحد بن عبدالقادر واحلبيب . مالسقاف

م يف يزوره أمحد الشيخ كان احلجاز إىل الوالد سيدي انتقل ـزوملا احلنين بني له
الصاحلني سري تذاكر يف الطويلة األوقات ويقضيان اإلجازات،واآلخر وتبادال

إدريس،،والدعاء بن أمحد الكبري اإلمام أوراد يف للوالد أمحد الشيخ إجازة ذلك ومن
أور يف الوالد سيدي علويوأجازه بين السادة . اد



 
 )( 

الصلة كامل الوالد سيدي بعد من لنا اللّه هيأ واملودة الصلة هذه طريق وعلى
علي أمحد بالشيخ ويف،واالرتباط الزاوية يف العديدة واجملالس اللقاءات معه لنا وكان

وغريها بعدن العيدروس . مسجد

العيدروس] ٨٢[ حممد بن صادق احلبيب
ال احلبيب فيهاومنهم والقائم عدن صاحب العيدروس حممد بن صادق فاضل

والقضاء للفتيا والتصدر العلم الوالد،بنشر بسيدي واملودة االرتباط كامل له ،وكان
سنة أحور يف زاره به١٣٨٧وقد وارتبط جيله،واستجازه الوالد سيدي وكان

له ويدعو مدارس،ويقدمه يف بالتدريس اشتغل قد صادق احلبيب مدةًوكان عدن
خالل من الدعوة خلدمة والتصدر الناس ونفع والعقود للفتيا ذلك بعد تفرغ مث طويلةً

بعدن العيدروس اإلمام جده بعدن،،مسجد حلوله منذ املذكور اجلامع خطيب هو إذ
خالل من عنه واألخذ صادق باحلبيب واالتصال االرتباط هذا إكمال لنا اللّه هيأ وقد

و جمالسه بعض بعضحضور وإلقاء بعدن اإلسالمية التربية برباط بالتدريس قيامه
النافعة واملذاكرات . احملاضرات

مهيوب] ٨٣[ علي أمحد الشيخ
بعدن العمودي عبداللّه الشيخ مسجد إمام مهيوب علي أمحد الشيخ كان،ومنهم

جمالسه بعض وحيضر املسجد يف عليه يتردد الوالد يقدم،سيدي أمحد الشيخ وكان
واملوعظة للصالة الوالد يف،سيدي العلم طلب مهيوب أمحد الشيخ أن املعلوم ومن

به وخترج املالكي عباس بن علوي السيد يد على إمامة،مكة وتوىل عدن إىل عاد مث
بعدن اجلزئية احملكمة يف بالقضاء واشتغل املذكور . املسجد



 
 )( 

يف املذكور باملسجد يلقيها احلديث يف قيمة دروس الطالبوله عليها د
مكان كل من صحيح،واملستمعون الختتام عاما احتفاال عام كل مبسجده ويقيم

البخاري . اإلمام
التربية برباط العلم طالب على عام كل العلمية احملاضرات إلقاء يف يشارك كما

التعليمية الدورات إقامة اثناء وذلك العام،اإلسالمية خالل العلم طلبة منه ويستفيد
املحب يف احلديثية دروسه ـزضور واملسجدن . ل

املشهور] ٨٤[ عبداللّه بن أمحد بن عمر دمُّون((احلبيب ))صاحب

بن عمر بن زين بن عبداللّه بن أمحد بن عمر احلبيب العالمة القاضي الفقيه ومنهم
النسب إخل الدين شهاب أمحد بن حممد بن املشهور أمحد بن حممد بن عبداللّه

. ريفالش

سنة أجواء يف ترمي مبدينة ـة،١٣٣٩ولد ـالم ـع ال ـده وال رعاية حتت ا ونشأ
املشهور عبداللّه بن استظهاره،أمحد وحقق بالسحيل باغريب علمة يف القرآن وقرأ

نبهان بن سعد بن سعيد الشيخ على الشيخ،وجتويده بقبة والده أحلقه ذلك كل وبعد
مريم متكني،أيب له مت ا وتقويتهو حدود،احلفظ يف ترمي برباط والده أحلقه مث ومن

شيخ١٣٥١سنة الشاطري عمر بن عبداللّه اإلمام عن اآلخذين سلك يف واندرج
آنذاك التون،،الرباط من العديد الزبد((فحفظ ـصفوة و))ك رسالن ابن((البن المية

النجا((و))ألفيته((و))مالك ب))سفينة مل سا وللشيخ احلضرمي مسري اجلامعة((ن ))الرسالة

و الفقه يف احلبشي زين بن أمحد ـ،وغريها))الرحبية((للحبيب ك املختصرات ((وقرأ

اللطيف هو))املختصر الذي احلضرمية((والكبري لبافضل))املقدمة أيب((مث،كالمها منت
قاسم))شجاع البن الزبد((مث،وشرحه السالك((مث،وتقريراًحتقيقاً))صفوة ))عمدة



 
 )( 

مث النقيب املعني((البن الطالبني((مث،للمليباري))فتح هذه،للنووي))منهاج وكانت
اخلطيب بكر أيب الفقيه كالشيخ بالرباط احللقات مشايخ من عدد على ،القراءات

اجلنيد العابدين زين السيد بكري،والفقيه سعيد بن مل سا الفقيه يتوقف.والشيخ مل و
بدء مع اخلاصة حياته واجهت اليت الصعوبات برغم زواجه بعد حىت العلم طلب عن

حبضرموت اجملاعة . أزمة

فيه متومساً والتوجيه والنظر بالرعاية خيصه الشاطري عمر بن عبداللّه احلبيب وكان
الذكاء وحدة الشاط،النبوغ عمر بن عبداللّه احلبيب وفاة حىت كذلك يزل مل ريو

سنة،١٣٦١سنة والده وفاة حىت والطلب األخذ يف ترقيه ذلك بعد ،١٣٦٤وواصل
العملُ عليه وعرض املكال حنو السفر إىل واضطر أبيه بعد الواجب محل عليه ثقل وهنا
الشيخ ابن علي بن عبداللّه السيد عليه أشار حىت القبول عن فتردد الشرعي القضاء يف

عبداللّه واحلبيب بكر يفأيب بالعمل باخمرمة علي سعيد والشيخ احلداد حمفوظ بن
القضاء حبضرموت،سلك البقاء له ليتسىن بذلك له فأذنت والدته استشار وكذلك

منها القعيطية،قريبا للسلطنة تابعة واليات عدة يف القضاء على،فتوىل ذلك إثر وعني
شبام للواء التابعة الشرقية دمُّ،املنطقة وادي بترميومركزها الغريب،ون اللواء إىل مث

حوره ودوعن،ومركزه شبام إىل ذلك،مث وأثناء الثورة، قيام حىت كذلك يزل مل و
ضاق حىت شهور عدة فبقي وسيئون باملكال االستئناف مبحكمة البقاء منه طُلب

تربيرها على العلم ومحل للشريعة احلكومة خمالفات من العمل،صدره عن إقالته فطلب
ذلكوحتقق . له

سنة النسكني١٣٩٩ويف ألداء احلرمني إىل الوادي،توجه إىل الوطر نيل بعد وعاد
بن،األغر علوي بن حممد احلبيب اإلمام على ا حز تعيش حينها حضرموت وكانت



 
 )( 

الدين وفاته،شهاب بعد شغرت ولكنها بترمي العلم جمالس من العديد يتصدر كان ،وقد
ا اجملالس تلك بني السكرانومن بكر أيب بن علي الشيخ زاوية جملس ولذلك،)١(لعلمية

وتردٍُّد ْألٍي بعد فقَِبلَ املعروفة الزاوية يف بالتدريس القيام املترجم من وتصدر،طلب
سنة منذ بالزاوية خريا١٤٠٠ًللتدريس اللّه جزاه هذا يومنا . إىل

من هو بل املشهور بآل وقوي كبري ارتباط وأَرومةًوللمترجم نسباً أن،هم إال
وارتباط اتصال على عمر احلبيب كان حيث الروحية جوانبها من ازدادت االرتباطات

علوي بن بكر أيب علوي،باجلد اجلد بأسانيد االتصال بواسطته له كامل،وكان له وكان
بكر أيب بن عبدالقادر والعم الوالد بسيدي سيد،الصحبة مع القرآن يتدارس يوكان

امل يف ـزالوالد ترمين مبساجد معتاد هو كما الليل آخر عاشق مسجد ويف والرباط . ل

م إىل مرات عدة عمر احلبيب بزيارة علينا اللّه من ـزوقد دمُّونن يف زيارة،له منها
حياته أيام الوالد سيدي سنة،مع عبدالقادر العم برفقة زيارة وحضرنا،١٤١١ومنها

يتصدره الذي عليمدرسه الشيخ تذليل،بزاوية سبيل يف مباركاً جهداً يبذل ورأيناه
للطلبة وقائعه. املسائل بعض وكتابة التاريخ يف ملحوظاً نشاطاً أيضاً له ورأينا

وترمي بدمون يتعلق فيما وعافية،خصوصاً خري يف به اللّه . آمني. أمتع

                                                                 
ـع) ١( التاس ـرن الق يف السقاف عبدالرمحن بن بكر أيب بن علي الشيخ اإلمام أسسها علميةٌ زاويةٌ

النخيل بعض عليها وأوقف أ،تقريباً متنوعةً علميةً دروساً ا ـافعيوأقام الش ـه الفق ـا ،مهه
اليوم إىل علي الشيخ عصر من بالعلم معمورةً الزاوية هذه ـرات،وظلت عش منها خترج وقد

ـا حبيبن املترجم منهم حبضرموت وفقهائه العلم مشايخ من مجلة فيها للتدريس وتصدر العلماء
خرياً اللّه جزاه هذه أيامنا ا للتدريس يتصدر الذي املشهور . عمر



 
 )( 

وبقيةٌ] ٨٥[ احلامد وآل بومني وآل باهارون آل غريهمالسادة
السيد أمثال بأحور املقيمني بومني وآل باهارون آل السادة من عدد ومنهم

ومن وأوالده بوقرنني امللقب بومني عبداللّه بن علوي والسيد باهارون حممد بن علي
مهدي بن علي والسيد احلامد آل حممد بن ناصر السيد احلامد آل السادة

احلامد مهدي بن ناصر والسيد ـد ـام ـح وناصرال علي والسيد أبناء)١(وأوالدهم
احلامد عيدروس بن أمحد حمسن،السيد ناصر)٢(والسادة السيد أبناء م وإخوا وعلي

احلامد حممد للتربك،بن به اتصاهلم كان هؤالء .وغالب
شهاب وآل طويل بن وآل الكرب آل السادة بدعوته وارتبط به انتفع وممن

منهم،وأوالدهم مجلة امليمونةوأخذ أحور مبدرسة . العلم

غريهم] ٨٦[ وبقيةٌ ذييبان وآل العمودي وآل بامزاحم آل املشايخ
جنيد حممد بن مل سا كالشيخ بامزاحم آل املشايخ من أعداد ترمجنا،ومنهم وقد

حياته من جزءاً وتناولنا املوقع هذا غري يف وأوالده،له القرن عبداللّه حممد والشيخ
النظريخصوصاً منقطع شغفاً الوالد بسيدي شغوفاً كان والذي القرن والشيخ،عمر

نفع والذي جنيد علي عبداللّه املبارك ولده خصوصاً وأوالده جنيد حممد بن علي
مكاتبات الوالد سيدي وبني وبينه واحملفد بأحور وإقامته ترمي من عودته بعد وانتفع

االس على حتث كلها كثرية وأشعار والصربوقصائد ورسوله اللّه إىل الدعوة يف تمرار
وبالئهم العامة .على

                                                                 
سنةت) ١( بأحور أمحد بن ناصر السيد  . ١٤١١ويف
عام) ٢( جبدة ناصر بن حمسن السيد  . ١٤١١تويف



 
 )( 

وعلي ومزاحم حممد وأوالده بامزاحم جنيد حممد بن أمحد وكلهم،والشيخ
الوالد سيدي وتوجيه وإشراف إدارة حتت بالتدريس إىل،اشتغلوا والدهم سافر وقد

ودوعن ش،حضرموت من واإللقام واإللباسات اإلجازات العصروتلقى ذلك يوخ
واحلبيب شهاب بن علوي بن عبداللّه واحلبيب الشاطري عمر بن عبداللّه كاحلبيب

احملضار وأوالده.مصطفى وإخوانه بالبسباس امللقب علي الشيخ أيضا والشيخ،ومنهم
وأوالده جنيد بن وأوالده،حلمر وإخوانه عبداللّه بن شيخ املنصب . والشيخ

به وارتبط عنه أخذ واملساينكما بأحور العمودي آل مشايخ من ،مجاعةٌ
ذييبان حسني أمحد واألستاذ إمساعيل بن عبدالرمحن كالشيخ ذييبان آل وكذلك

م،وأوالدهم وإخوا عوض أبوبكر واحلاج عقبة أمحد حممد كاحلاج عقبة وآل
بانافع،وأوالدهم آل وآل،واملشايخ الكودي وآل اخلشعة آل املشايخ وكذلك
احملفدبامرحو يف الشقّاع وآل . ل

عبداجلبار بن علي والشيخ وأوالده جنيد أمحد بن حممد الشيخ أيضا املشايخ ومن
وإخوانه جنيد ابن الصاحل والشيخ بامزاحم،وإخوانه آل من املشايخ كبار ومجيع

رمحه سيدي جمالس يف الدائم واحلضور املواظبة يف يتفاوتون م أ إال بأحور الكائنني
تعاىلا .للّه

والصيادين واملزارعني والقبائل والدولة احلكم وأهل املواطنني من عدد ومنهم
املختلفة احلرف وميداناً،وأهل رحباً مكاناً الوالد سيدي قلب يف جيدون وكلهم

.فسيحاً



 
 )( 

وكذلك آنفاً ذكرناهم ممن عدد إدراكنا أيام على جمالسه يالزم من غالب وكان
ا املدرسني ذيبانبعض حسني أمحد واألستاذ أبوبكر ناصر مهدي كاألستاذ لصاحلني

الذين الطلبة من وعدد بانافع زين عبداللّه واحلاج ذيبان مل سا بن عبدالرمحن واحلاج
ودروسه الوالد سيدي مبجالس آباؤهم اخلاصة،يربطهم القراءات عليه قرأ من فمنهم

وخت امليمونة املدرسة صفوف يف درس من وانتفعومنهم ونفع منها عدد،رج وهم
الذين أولئك املضمار هذا يف بالذكر اجلدير أن إال عدهم وال حصرهم ميكن ال غفري

م يف ـزسكنوا سوىن هلم غرض ال خارجها ومن أحور أهايل من الوالد سيدي ل
واالنتفاع العلم وحممد،طلب حسين حممد ناصر وعلي درامه حسني عبداللّه وهم

دثينةعبداللّه من بامجال حممد مل وسا وعبداللّه،مهيتمي الصغري علي مل سا عدن ومن
العيدروس باخمتار،عيدروس سهل صاحل عبداللّه ونواحيها أحور الوحيد،ومن وهو

باملصاحبة والتزم قلب ظهر عن العظيم القرآن حفظ عنده العلم طلب من كافة يف
التام والتفرغ أيب،التامة بن حممد الغزايلوالعم املشهور ،بكر

احملفد من الشقاع مهدي بن احلامد،وعبداللّه مهدي بن بن،وعبدالرمحن مل وسا
حبان من الشقاع . عبداللّه

علي الشيخ بن الشاطري عبداللّه الشاب املوكب ذا االلتحاق يف املتأخرين ومن
احمل صاحل بن أمحد بن وحامد الشقاع بكر أيب بن عوض وأمحد ضارباعزب
املشهور بكر أيب بن عبدالقادر بن وحممد الترميي وحممد حممد بن ومن،وعبدالقادر
جعبول حسني عبداللّه احملفد ناحية العرقني ومن املستور حممد سعيد وسعيد،أحور

حناذ من العدوين آل . عوض
أعوام اخلمسة إىل العامني بني ما للعلم طلبهم مدد زاد،وتفاوتت من ومنهم

منه،ذلكعلى واقتبسوا الوالد بسيدي اتصلوا الذين أن عليها غبار ال اليت واحلقيقة
حيصون ال آالف منهم ونورد،اقتبس أمساءهم ونكتب نستقصيهم أن نستطيع ولن



 
 )( 

ينبغي كان ممن كثٍري يف منا التقصري شهود مع ورد مبا نكتفي ولكن ؛ به اتصاهلم صور
م وإل،إثبا اللّه إىل تقصريناونعتذر يف منا،يهم عمال أحسن من أجر يضيع ال واللّه

تعاىل اللّه بإذن .ومنهم



 
 )( 

بالرحلة شغوفاً املشهور علوي بن بكر أيب بن علي الوالد املرحوم سيدي كان
وتعليم تعاىل اللّه إىل الدعوة نشر سبيل يف آخر إىل مكاٍن هذا،اجلهالمن وِرثَ وقد

علوي بن بكر أيب اجلد املصقع الداعية أبيه من املشروع واحلبَّ اهلادف الشَّغف
األكرب،املشهور الرحالة أبيه من أيضاً والتوق الرغبةَ وِرثَ األزهر،،والذي والنجم

واملفخر املشهور،العمدة عبدالرمحن بن علوي األعلى سلسلةٌ،اجلد متصلةٌفهي
سلسلِة يف األوِل املهاجِر سيدنا إىل جدٍّ عن أباً احلسنة واملوعظة باحلكمة اللّه إىل تدعو

وسلم وآله عليه اللّه صلى اللّه رسوِل الطاهرِة النقيِة .الساللِة

على جِبلَ قد تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي أن نرى املباركة احلظرية هذه ومن
الدع سبيل يف احملمديةالرحلة والده،وة هيأه حىت الشباب مبلغ يبلغ أن يكد مل إذ

عن بديالً املبارك الوادي أكناف يف احلسنة والقدوة والعمل القول مسؤولية ليشاركه
حمبيه بعض أو النجباء أوالده كبعض بكر أيب للجد االصطحاب يسِبقُونه كانوا ِرفقٍة

بني مصاحبته يف يرغبون الذين واحلضراملتعلقني الوالد. البادية سيدي لنا ذكر وقد
املبارك الوادي وعرض طول يف ألواناً والده مع رحالته غرائب من عديدةً ،مراٍت

القبلة بأرض تسمى كانت فيما وسيالن)١(وكذلك اهلند إىل احمليط عرب .)٢(أو

                                                                 
اليمين) ١( اجلنوب أرض من حضرموت حدود عن اخلارجة البالد على االسم هذا .يطلق
املشهور) ٢( آلل بالنسبة كبٍري دعوٍة ومركز هاماً مقصداً اهلند بالد من سيالن جزيرة بدأ،تعد إذ

عبدالرمحن بن علوي ـد ـج ال األمر العلوية،ذا الطريقة إليها ـوبكر،ونقل أب اجلد تاله مث
واالهتمام الوترية نفس ـد،على ـج ال ـاء ـن أب وحممد أمحد أعمامنا نرى ولذلك



 
 )( 

عام والده مع تعاىل اللّه رمحه أيب رحلة الرحالت تلك أهم اهلندإ١٣٥٣ومن ىل
شهر،وسيالن يف ترمي مدينة غادروا م أ تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي ذكر حيث

عام من األحوال١٣٥٣شعبان هذه ملثل أُعد قويٍّ محاٍر املدائن،على ببعض ومروا
ي دوعن وادي مث وشبام والقطن كسيئون ـزاحلضرمية منن يعرفونه من عند حيناً لون

واملواطنني االنتقال،،األهايل وسرعة للتخفيف استجالباً آخر حيناً سريهم ويواصلون
أوقات يف العمران وأهل للبادية املالئمة الفرص ـد ـيُّ ـص ت تلك حركِتهم يف م ودأ

اآلخر واليوم ورسوله باللّه لتذكريهم م واجتماعا م دوعن،صلوا وادي ومن
املتناث القبلة بالد من طويلٌ شريطٌ يبعث،رةيستقبلهم مبدينة مروا حبانحيث ،مث

بعض وبني احملاضري السادة بني لإلصالح يسعى أيام عدة أبوبكر اجلد مكث وفيها
البالد يف التعليم مسألة حول الشبلي آل من أن،التجار أبوبكر اجلد يتمكن مل و

األشر حتديد من موقفهم على الشبلي آل لتعصب ؛ شيئاً القائم األمر إىل افيضيف
ألنفسهم النواحي كافة من التعليم قويٌّ،على وتعصب شديد خالف حىت،وحصل

عمر وبني بكر أيب اجلد سيدي بني كان لقاٍء آخر يف لنا يروي الوالد سيدي إن
له قال اجلد أن ـ اخلالف شقة توسيع يف القائم احلربة رأس كان والذي ـ الشبلي

معناه خت((: فيما ال السادة عليهمهؤالء يغار جداً هلم ألن ؛ رأيهم واقبل ،))الفهم
ساخراً الشبلي عمر له عن: فقال كنايةً إيدي، يف شعرهم يبقلوا خلهم بوبكر يا

ومبقامهم م ـده،استهتاره ـي ب ـه ـف أن وعرك قوله من ـد ـج ال ـر ـأث ـت ف
عمر((: وقال يا الدم أَروح ))شفنا

الشبلي،)١( عمر والّ: وقالفضحك سحر هذا
بوبكر يا مدينة،كهانة ذلك يومه يف وغادر غاضباً اجمللس عن أبوبكر اجلد فقام

                                                                                                                                                    

ـد وبع ـالل خ ـرموت حبض مرت اليت االقتصادية األزمات خالل هلم وطناً ا خيتارو بكر أيب
ال العاملية اليوم،ثانيةاحلرب إىل وذريةً نسالً فيها خلفوا .وقد

الدم: أي) ١( رائحة أشم الدارجة،إنين . باللهجة



 
 )( 

آنذاك تسمى كانت كما السفلى العوالق بالد من احملفد إىل متجهاً كانوا،حبان وملا
أقاربه أحد يد على الشبلي عمر مقتل خرب جاءهم الطريق .ببعض

احملفد أهل علم استقباالً)١(وملا واستقبلوه إليه خرجوا إليهم بكر أيب اجلد بقدوم
ـالً ـاف ـزو،ح الشيخن العالمة الفاضل املنصب عند الوالد ـدي ـي س ـع م ل

الشقاع بكر أيب بن عندما،)٢(مهدي بكر أيب باجلد سابقةٌ معرفةٌ له كانت والذي
                                                                 

ـقاع) ١( الش آل ـن م املشايخ ومن حامد وآل فدعق آل السادة من قلٍة من احملفد سكان يتكون
األودية طول على املتناثرة القبائل سعد،ومن آل قبائل اسم يوجد،وجيمعهم ـددكما ع ا

وبالزراعة اخلفيفة اليدوية والصناعات والتجارة باحلرف املشتغلني املواطنني .من
ـبالد ال هذه يف املتناثرة البطون كل جيمع مل التقرييب التقسيم هذا أن بالذكر إن،واجلدير إذ
باخرش كآل أصوهلم عن كاملٌ تفصيلٌ لدينا يوجد ال الذين املشايخ من عدداً ـهم،هناك ومن

باحملفد العزب ـد،آل احملف من العزب آل ساللة منه احندرت الذي آل،واألصل ـة قبيل ـا وأم
باخريش آل عليهم فيطلق آل،العزب ـذلك وأرحام،وك وأقارب وأوالد أحفاد اآلن إىل ا و

وغريهم احلاق يف أبوبكر وآل وصندوق، السواد يف خلجم وآل واحلاق الرباط يف . باعزب
الشيخ) ٢( باشقاعهو عوض بن بكر أيب بن مهدي املصلح الداعي ـد،الناسك احملف مدينة وليد

سابقاً السفلى العوالق بالد أعمال عام،من وجوده تقريبا١٣١٦ًكان اهلجرة ـرىب،من وت
ـي املتلق الشقاع عوض بن بكر أيب املقدام الشيخ والده نظر على والكتابة القراءة مبادئ وتعلم

احلب على ودفينهاواآلخذ أحور صاحب احلامد حمسن بن مهدي .يب
ـا رباطه يف ـرمي بت م ـ العل لطلب والده ـه ـثَ ـع ب ووعى وأدرك مهدي الشيخ كرب وملا

الشاطري،الشهري عمر بن عبداللّه احلبيب املنري علَِمها عام،وحتت إليها ـ١٣٣١فسافر ه
ومنهم الطلب يف الراغبني من مجاعٍة بصحبة اهلجرة ـاحبمن ص العزب عمر بن أمحد الشيخ

عدن،بوقور أهايل من الزبيدي عبدالرمحن ـوق،والشيخ وت شوق اآلونة تلك يف هلم وكان
ـذ واألخ ـهم برؤيت يتمتعوا أن الربانية القدرة هلم شاءت الذين املشايخ فحول يد على للتلقي

الع حسن بن أمحد واحلبيب احلبشي حممد بن علي احلبيب أمثال مصطفىعنهم واحلبيب طاس



 
 )( 

                                                                                                                                                    

ـهور املش ـدالرمحن عب ـن ب علوي واجلد الدين شهاب بن عبداللّه بن علوي واحلبيب احملضار
املزدهر العصر ذلك شيوخ من وغريهم العيدروس شيخ بن عبدالباري .واحلبيب

ـتىن واع ـاس الن ـني ب واإلصالح والتدريس والتعليم بالعلم اشتغل حضرموت من عاد وملا
اعتنا كبرياًباحلراثة واإلناث،ًء الذكور من عدداً وأجنب والده وفاة قبل ـويف،وتزوج ت ـا ومل

القبائل بني واإلصالح البالد وجاهة يف والتصدر املنصبة مقام توىل ـة،والده الوراث ـن فأحس
والوداد ـري ـخ بال البالد أرجاء أوار،ومأل ـاد وإمخ ـنت الف درء يف ـاد األي خري له وكانت

القبلية ـن،احلروب ب ـد حمم الشيخ الزاهد الصابر أخاه القوي وعضده األمر يف نصريه وكان
امللقب الشقاع بكر م))جللد((أيب ـزوكان ـرائحن وال والغادي والوارد للصادر مفتوحاً ،هلم

ـب منص احمللية احلكومة عليه عرضت اخلصوم بني والتوفيق اإلصالح مبهمات قيامه أثناء ويف
يت،القضاء أن ـالفأىب ح كان كما حكوميٍة ضغوٍط أو وصايٍة دون احلر بالعمل واكتفى واله

الناس بني واإلصالح والدعوة املنكر عن والنهي باملعروف األمر من ـه،والده اللّ رمحة وكان
وغريها حضرموت ويف بلده يف واألولياء العلماء من بكثٍري وثيق ارتباطٌ له له،عليه كانت بل

كثٍري مع عصرهمراسالت شيوخ ـم،من العل ـر لنش ـأحور ب واستقر الوالد سيدي قدم وملا
العالئق وحتسنت الروابط بينهما متكنت اللّه إىل ـىن،والدعوة ومع ـاً حس بينهما االتصال ومت

واإلجازات واإللقام .باإللباس
واملعرفة العلم من نصيباً لينال أحور إىل عبداللّه املبارك ولده مهدي الشيخ ـةوأرسل والتربي

ـن،والرعاية م وافٍر نصيٍب مع والدين اآلداب قواعد أمسى قلبه يف بذرت عامني بأحور فأقام
والتفسري واحلديث والفقه واحلساب العربية .علوم

ـلحاء والص العلماء من ـٍري ـث ك ـذب ج يف عظيم دور مهدي ـخ ـي ـش ـل ل كان كما
وفي فيها اللّه إىل الدعوة ونشر احملفد حوهلالزيارة ـادة،ما الس املنطقة زار من أبرز من وكان

ـن م كثري م بدعو وسكنت البالد م ابتهجت حيث بكر وأبو مهدي وهم الشاطري، آل
القبائل،الفنت من كثٍري بني الصلح ـر،ومت بك أيب ـب احلبي ـك ذل ـد بع ـد احملف زار كما

والتأثري األثر أعظم له وكان احلبشي عبداللّه بن ـاس ـط ـع .ال
سنة حىت والنشاط باالجتهاد مفعمةً حياةً مهدي الشيخ حيث١٣٧٣وعاش ـ ـزه ـ لن

وأقاربه أبنائه لزيارة عدن ـه،إىل وحيويت ـه حواس ـل ـام ك يف ـو وه بعدن املنية ،فدامهته



 
 )( 

ترمي رباط يف العلم يطلب ومتني،كان قويٌّ اتصالٌ له عليوكان وبولده ،به
عند أنه الوالد سيدي ـزويذكر القبائلن عروض عليهم كثرت احملفد مدينة وهلم

أهاليهم إىل ومعىن حساً الدعوة بلوغ يف حباً وبدوهم سكنهم مواقع إىل اجلد لزيارة
لديارهم بركتها ـزو،ومشول الزمنن من مدةً وأخذ رغبتهم عند أبوبكر اجلد ل

الباد بني والتذكرييتنقل واملوعظة القرآن ولسماع للصالة جيمعهم وخيصص،ية
الكثري العدد بدعوته تأثر حىت مناسباً وحيناً وقتاً املستقيم،للنساء الطريق إىل وثاب

الغفري العملية،اجلم الطريقة أصول والده من يستمد ذلك خالل الوالد سيدي وكان
معاجل وكيفية األمساع إىل الدعوة إبالغ اهلمجيةيف الطرق وأرباب البدو زال،ة وال

اليوم حىت املشهودة الزيارات تلك أيام يذكرون البالد تلك .أهل

توديع بعد احملفد مدينة مخلفاً بالبدو العامرة األودية عرب الداعي الركب اجته مث
السفلى العوالق عاصمة أحور إىل واألودية اجلبال عرب متجهاً وكان،األهايل

ومرافقاً لزمياً كان الذي احلامد أمحد بن عبدالرمحن العالمة السيد رحلتهم يف يصحبهم
احملفد مبدينة حلوله منذ بكر أيب واالتصال،للجد والود املعرفة سابق من بينهما ملا

العلم يطلب كان أن منذ والباطن الظاهر واملعنوي احلسي والتقارب الكامل والتفاهم
الرك،بترمي عاموبلغ من شعبان شهر أواخر يف أحور مدينة إىل املبارك ١٣٥٣ب

                                                                                                                                                    

القطيع مقربة يف ـب،ودفن امللق بكر أيب بن حممد الشيخ الصاحل أخاه سنوات بعد حلقه كما
وق)لَجلَد( األمور، كل يف ومساعداً له سنداً كان ـرب،د الص يف ـذة ف ـية شخص ذا وكان

واجلاه والكرم اخللقية سنة،والدماثة حممد الشيخ وفاة شديد١٤٠٤وكانت مرض بعد ـ ه
قواه وأضعف األبرار،أقعده رمحة اللّه .رمحه



 
 )( 

ـزو احلامدن أمحد بن عبدالرمحن العالمة السيد وصاحبهما مرافقهما على ضيوفاً ال
الكرام .)١(وإخوانه

البالد وأعيان السلطان أهل الستقباهلم توافد البالد إىل وصوهلما خرب انتشر وملا
أ وآل باهارون آل السادة السادةمن بيوت من وغريهم بكر أيب الشيخ وآل مني يب

مزاحم أيب آل املشايخ بيوت ومواعظَ،ومن مذاكراٍت أحور مبدينة اجلد وعقد
البالد ا انتعشت علميةً وجلساٍت عصريةً احلل،وروحاٍت أهل كل خربها وتناقل

.والبواد

الن احملب الشيخ رافقهما عدن إىل الرحيل على عزما حممدوملا بن مل سا اصح
وصدق لتواضعه كثرياً إليه ويأنس ويألفه حيبه أبوبكر اجلد كان حيث بامزاحم جنيد

                                                                 
أ) ١( بن عبدالرمحن السيد حياة من وجيزٍة نبذٍَة عن احلديث لنا ـراجمسبق الت قسم يف احلامد محد

تعاىل اللّه رمحه الوالد بسيدي فهم،للمتصلني إخوانه :وأما
احلامد-١ املصري حممد ظاهرٍة،السيد وواليٍة عظيٍم حاٍل ذو سيد ـأحور،وهو ب تويف وقد

األوالد من عدد وله ا .ودفن
احلامد-٢ أمحد بن مهدي ـزالسيد العوالقن بالد من احملفد ـى،السفلىيل عل أيضاً وكان

ـجد مبس عنايته خالل من احملفد أرض يف تعاىل اللّه إىل وداٍع معشٍر وحسِن وكرٍم عظيٍم حاٍل
فيه واخلطبة ـزوم،عبدالعزيز املباركةن الذرية من عدد وله لألضياف مفتوح ـويف،له ت وقد

ا ودفن أحور إىل جثمانه ونقل احملفد .مبدينة
عبدال-٣ احلامدالسيد أمحد بن والتذكري،لّه الذكر أهل من مدينة،وهو جامع بإمامة وقائم

عديدٍة سنني منذ واحلجاز،أحور بأحور مباركةٌ ذريةٌ .وله
احلامد-٤ أمحد بن واخلمول،أبوبكر والصالح السكينة من جانٍب على ـويف،كان ت وقد

بأحور مبارك،ودفن ذريةٌ له فقط واحد ولد .ةٌوله



 
 )( 

خدمته وخالص قرية،تعلقه بلغا أراضي))شقرة((وملا كانت))الفضلي((من كما ـ
السيد ميلكها سيارٍة وجود صادفا ـ اجلفري)١(تسمى عمر بن مل فرحب،سا

وأركبهم ـا ـم ـه عدنب إىل سيارته يف به،ا يأيت مل سا الشيخ إىل باملركوب وعهدا
عدن بندر إىل وصول،خلفهما انتظرا ما أ تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي ويذكر

أياماً عدن مبدينة بقيا مث مل سا الشيخ مع وتركا،احلمار اليمن إىل السفر على عزما مث
إىل ليعيده املذكور الشيخ برعاية يف،أحوراحلمار األمر هذا عن القول وسنفيض
تعاىل اللّه شاء إن بكر أيب اجلد خالهلا،ترمجة هلما جرت طويلةً أياماً باليمن ومكث

موقعها هذا ليس عجيبةٌ وقصص غريبةٌ إىل،أحداثٌ مث اهلند أرض إىل حبراً سافرا مث
يسميها الوالد سيدي كان واليت الدنيا((سيالن وجالٍلملا،))جنة مجاٍل من فيها

عليٍل رائٍق وجوٍّ .وخضرٍة

املدائن بني يتنقلون يوماً ثالثني من أكثر مكثا أن بعد اجلميلة رحلتهما من وعادا
وعمالً قوالً الدين ينشرون مدينة،والقرى إىل البحر بطريق العودة رحلة وكانت

مل سا الشيخ ليصل أحور إىل مسبقةً رسالةً كتبا أن بعد باملركوبعدن جنيد حممد بن
عدن .إىل

مث قالئل أياماً بعدن وبقيا استقباهلما يف مل سا الشيخ وجدا عدن مدينة بلغا وملا
مل سا الشيخ حمبهما ودعا أن بعد املكال إىل البحرية الرحلة مركب يف محارمها محال

املودعني من معه ع،ومن الداخل حضرموت إىل محارمها على املكال ربوغادرا
                                                                 

ـن) ١( ـي ـْ وأَب بشقرة اجلفري آل السادة أحد اجلفري عمر بن مل سا ـغوفاً،السيد ش ـان وك
والرحالت ـني،باملغامرات أب ـواحي ن يف ـدنيني امل من السيارة استعمل من أول هو وكان

عدن،وأحور إىل الركاب ا املعشر،ونقل ولطف املرح من كبٍري جانٍب على .وكان



 
 )( 

الطويل الوعر الغنا،الطريق ترمي مدينة بلغا الوقت،حىت ـض ـع ب استقرا أن وما
زوجةً لتكون الزاهر آل من بنتاً أبوبكر اجلد خطب حىت السفر وعثاء من واستراحا

علي البالد،لولده عادة تقتضيها حمتاجاٍت من يلزم مبا الزواج هلذا االستعدادات ومتت
.آنذاك

يذكره لهومما وبني زفافه ليلة استدعاه والده أن تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي لنا
املوعود الزواج هذا من األمسى اجلد،الغرض كان اليت املالحظات بعض له وحدد

الزواج إجراءات خالل فعلها يف يرغب والده،أبوبكر ملالحظات الوالد واستجاب
استنكافاً يظهر أو اعتراضاً يبدي أن وطواه،دون الذايت اختياره أسقط قد هو إذ

معه نفسه أدرك أن منذ والده اختيارات .ضمن

حفل يف يلبسه أن العروس لولده أبوبكر اجلد وجهها اليت املالحظات تلك ومن
البالد يف اجلارية للعادة خالفاً يده ضرب من فضفاضةً عمامةً يعدون،زفافه حيث

مضروبةً عمامةً زفافه ليلة بإحكاٍمللعروس ومصفوفةً فائقٍة صناع،بعنايٍة بذلك يقوم
هذا يومنا إىل جدٍّ عن أباً ا يتوارثو القدم منذ بذلك عرفوا يلبس،مهرةٌ أن أمره كما

كبرية بعثاكيل أطرافه تنتهي شاالً كتفه على يضع وأن فضفاضاً أمره،،قميصاً كما
أسالفن عادة ذلك تقتضي كما رأسه شعر تزويجحبلق عند تعاىل اللّه رمحهم الصوفية ا

الزفاف،أبنائهم ركعيت صالة بعد املأثور الزفاف دعاء يف،وعلمه بالتوفيق له ودعا
األوىل التجربة .تلك



 
 )( 

تلك على جديداً الزوجية بيت دخل أنه تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي ويذكر
ا وامتثاله سلوكه عن والده برضا متفائالً السداد،لتطوعياحلياة مواله من سائالً

والوالدين اللّه طاعة على عوناً الزواج ليكون التوفيق .وحسن
وتروق تزهو أيب يصفها كما واحلياة ِعدَّةٌ شهور امليمون الزواج هذا على ومرت

أهله مع وتصفو للعلم،له وطلبه وخالته بوالده الرب مهمات وبني بينها وقته مقسماً
الق عام،رآنومدارسة مرور بعد أنه تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي لنا يذكره ومما

الصفو عكر حىت ذلك واشتد وزوجته خالته بني خالف طرأ الزواج على تقريباً
اهلموم ال،وكثف لقطع زوجته فراق بشأن األمر يف واِلده ـزفاستشاره فرد،اعن

معناه مبا الوالد سيدي أج((: عليه لن بديالًأنت بك غريها،د فسأجد زوجيت أما
واغتبط))كثرياً عينيه بني ـه ـلَ ـبَّ وقَ البار ولده من أبوبكر اجلد سيدي فاستبشر ،

الترتيب،بكالمه يتم ريثما األمر إخفاء منه طلب .مث

إىل برحلته زوجته أخرب أن بعد للسفر الوالد سيدي جتهز الالحقة األيام أحد ويف
حضرم األمر،وتخارج من ـه ـت ـيَّ ب مبا خيربها أن دون ودعها لوالده،مث وكتب

بندر صوب متجهني علوي األصغر أخاه معه مصطحباً ترمي من ورحل الطالق ورقة
عدن،املكال إىل األنسام،مث أرض سيالن أرض إىل البحر بطريق غادرا ومنها

عام،واألحالم ذلك بأ،١٣٥٦وكان التقيا اجلدوهناك أبناء وأمحد حممد خويهما
خلت سنوات منذ سيالن أرض استوطنا اللذين بكر .أيب

الرحلة هذه إىل فيها أشار رسالةً املشهور بكر أيب بن علوي العم لنا كتب وقد
فقال آنفاً عام: املذكورة ـرنا ـاف حممد١٣٥٦س باألخوين والتقينا سيالن إىل

مجيع يف نتنقل هناك وبقينا كانوأمحد اليت القرى من مجلة يف سيالن كلمبو أحناء



 
 )( 

اللّه إىل الدعوة ا ينشر الوالد،وقايل،كالترا: وهي،الوالد أسسه مسجد ا و
املشهور مسجد ومساه وال،وبلقام،ومهنتونا،وماطرا،أبوبكر ديك والعاصمة،و

بالرجعة،كلمبو الوالد علينا أشار أشهر تسعة مضي ترميوبعد معاً،إىل .ورجعنا

وضٍع يف كانت عدن إىل العودة رحلة أن تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي ذكره ومما
بأسره مل العا جتتاح الثانية العاملية احلرب أشباح كانت إذ خطٍري البحار،أمينٍّ وكانت

وباأللغام احلربية بالسفن ا،تعج الظالم يف تسري واملراكب السفائن لدامسوكانت
وأغراضها ا مهما اختالف عدن،على ميناء إىل وصلوا وخميفٍة مضنيٍة رحلٍة ،وبعد

البحر بطريق املكال إىل مث قليلةً أياماً مكثا ا القرار،و أرض ترمي إىل ومنها
.واالستقرار

 



 
 )( 

و الرحلة عناء من الرَّكْب استراح أن أيببعد اجلدِّ ذهِن يف استجدَّ السفر وعثاء
الوالد تزويج أمر اجلد،بكٍر فيها فاتح ملحةً ضرورةً صار حىت اخلاطر هذا وتقَوَّى

ومشرياً مستشرياً ولده ورب،أبوبكر والده فيه يرغب فيما رغبته البار االبن فأبدى
صاٍحل،نعمته منبٍت من صاحلةً فتاةً أبوبكر اجلد له عريقةفخطب علَِويٍة ،وأرومٍة

عيديد حسن بن حممد العالمة احلبيب عند له بالترحاب،خطب اخلطيب وقوبل
السامقة الدوحة هذه من بالقرب وحظي للزواج،واملوافقة الالزمة اإلجراءات ومتت

ويليق يِحبُّ ما خِري مدةً،على معه لتمكث زوجها إىل الصاحلة العروس وزفت
ال جوارهقصريةً إىل اللّه واختارها شديداً مرضاً مرضت حيث الستة األشهر تتجاوز

املدنف املرض ذلك .يف

األمر ذلك بعد تغشته العميق احلزن من سحابةً أن الوالد سيدي ذكر وقد
جديد،املفاجئ من للسفر خاطره حىت،وحترك املعتادة الدفن مراسيم متت إن وما

حسن بن حممد احلبيب هاماًأسر خرباً احملزون ولده أذن يف أال،عيديد أمره لقد
املتوفية الزوجة وجهاز أدوات من شيئاً مكانه،،حيرك يف شيٍء كل يترك أن عليه بل

أمره وسلم السفر عن وعدل األمر وامتثل احلزين نفس يف أمل بارقة عليه وبرقت
.لألقدار

األ الزوجة دفن على أيام مثانية مضت أن بنوما حممد احلبيب بعث حىت وىل
جتهيزات إحضار وطلب علي ولده ومعه يطلبه بكر أيب اجلد إىل رسوالً عيديد حسن

ترمي ببالد املألوفة .العقد



 
 )( 

يف دعا عيديد حسن بن حممد احلبيب أن تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي أخرب وقد
الد شهاب بن اللّه عبد بن علوي احلبيب املبارك اليوم الزواجذلك عقد ليحضر ،ين

يف وهو علوي باحلبيب عيديد إىل خاصٍة سيارٍة يف املتجه الركب يتفق أن اللّه وشاء
معهم اصطحابه يف ورغبوا املذكور احلفل إىل أن،طريقه منذ كعادته بذلك يرض فلم

نفسه عيديد،عرف وادي صوب م بسيار وحتركوا اجلمع سيدي،فتركه ويذكر
م أ إىلالوالد سبقهم قد شهاب بن ـوي ـل ع ـب ـي ـب ـح ال ـدوا وج قد

ـزامل األبرارن رمحة تعاىل اللّه رمحه قدميه على معتمداً .ل

أهل بعض معارضة رغم اختياراً واختري املرة هذه يف الوالد سيدي ـب ـِط وخ
امل بشؤم العتقادهم التزويج أمر ـزالزوجة األوىلن شقيقتها فيها ماتت الذي ،ل

شكوتلك ال جاهليةٌ .عادةٌ

معدودٍة أياٍم خالل زوجها إىل الثانية العروس الوالد،وزفت سيدي مع وعاشت
طفلني خالهلا أجنبت عامني مدَّةَ وهنيةً رائقةً والثاين،حياةً بعبدالرمحن األول مسي

صغرمها،علَِوية يف جواره إىل اللّه اختارمها عمي،وقد حزنٌ الوالد علىوغمر ق
للِعيان احمليا على احلزن ذلك وظهر األم غمر كما على،فراقهما األثر ذلك وشاهد

له فقال أبوبكر اجلدُّ الوالد سيدي علي((: وجه يا حتزن من،ال ستضجر عادك
م أمامه،))كثر وظهرت غريباً دوياً ولده وقلب مسمع يف بكر أيب اجلد عبارة فدوَّت

ا الكثرة الذريةصورة من املقدور،لكاثرة القدر وقوع علم كما أبيه وعد إىل فاطمأن
اللّه عند من .أنه



 
 )( 

مثاله ما العبارة هذه عند عليه ا قراء عند الترمجة مسودة يف أيب كتب : وقد
فيهم(( اللّه وبارك الدعوة وقُِبلَت حقّاً األمر الثانية،))وصار زوجته الوالد سيدي ويصف

بأ والتقوىخدجية واألدب الصالح من كبٍري جانٍب على كانت كانت،ا وبل
الليل من والصالة القرآن قراءة والتصوف،تشاركه العبادات كتب بعض يف واملطالعة

عثمان،)١( بسيدنا أشبه لكونه النورين بذي الزواج هذا بعد الوالد سيدي سمي وقد
ا رسول ببنيت تزوجه يف عنه اللّه رضي عفان وسلمبن وآله عليه اللّه صلى وبقيت،للّه

باكورة ويف القول، أسلفنا كما عامني مدة الوالد سيدي مع الصاحلة الزوجة هذه
طويالً زمناً الفراش أقعدها مبرض أصيبت الثالث أبيها،العام موت بعد وماتت

تقريباً به،بشهرين حلوقاً أهله أول هي كانت زنب،بل مبقربة جبواره رمحهمودفنت ل
تعاىل .اللّه

الثالثة األحباء ضرائح إىل تعاىل اللّه رمحه الوالد زيارة معه،وتعددت زرناها بل
ومراٍت على،مراٍت تالياً السعيد املاضي ذكريات مستعيداً خاشعاً يقف خالهلا كان

والفاحتة تعاىل اللّه كتاب من تيسر ما الطاهرة األرواح .تلك

                                                                 
ذكريا) ١( يفظلت ـذكرها ي نراه ومتجددةً مستمرةً الوالد سيدي ذهن يف احملمودة األلفة هذه ت

للخاصة اخلاصة مروياته أو أشعاره ـع،بعض م فيها زوجاته وذكر الفاحتة قراءة عن يفتر وال
اخلاصة واملناسبات املوالد بعض يف أو تعاىل اللّه كتاب .ختم



 
 )( 

واآلخر احلني بني تتغشاه خفيٍة حزٍن سحابة عليه اللّه رمحة الوالد نفس ،غمرت
واملَرارةُ باملَرارِة الرِّضاب فيها امتزج حياٍة شريط يتذكر نفسه إىل خال كلما وخاصةً

ما،بالرِّضاِب إال الوحدة مهوم من يشِفِه مل ـزو الن منذ إليه بالعلمع اشتغال من صبا
والعلم الذكر جمالس وغشيان القرآن .وتالوة

إحياًء املألوفة اآلثار من يشاهده ما كل يف يرى كان أنه الوالد سيدي ذكر وقد
ـيَّة املُِض ا ـا ـي وح الوفية زوجته كَمٍد،لذكرى وخفيُّ ٍمل أ دفني به مل،فيتكرر و

اللّه بالد إىل الرحلة من بداً ونذيراًجيد ومبشراً مما،داعياً وخمرجاً عوضاً ذلك يف لعل
واحلواس بالنفس بالفكرة،يلم األب فرحب الرحلة يف واستشاره لوالده األمر وأبدى

األمر واقع عن والبديلة املناسبة احللول ألمثل ومستجيباً ولده عن التخفيف يف راغباً
واألسى احلزن بغيوم تلك،املتلبد أن يدر مل بنيو احلائل األبدي اجلدار هي الرحلة

الدين يوم إىل .لقائهما

وإمام العلوية الدائرة قطب إىل سفره أمر ترتيب بعد الوالد ـدي ـي س ـب وذه
فيه رغب فيما ويستأذنه يستشريه الدين شهاب بن علوي احلبيب ـيَّة ـنِّ السُّ الطريقة

تعاىل اللّه إىل للدعوة الرحلة احلبي،من له عظيمٍةفأذن ببشاراٍت وبشره له ودعا ب
األمور وصالح احلوائج بقضاء الفاحتة ترتيب بعد أبوياً وداعاً .وودعه

عام من رجب شهر يف الغنا مدينة الوالد سيدي احملب١٣٦٢وغادر ويرافقه
الرب بطريق الوالد لسيدي مصاحباً يكون أن والده رغب والذي حميفوظ سعيد كرامة



 
 )( 

عدن مدينة احلجاز،حىت بالد إىل يلحقه أن إليه أوعز سيئون،مث مدينة الوالد وعرب
السقاف هادي بن حممد األسالف نسخة الشهري العالمة للحبيب منه،زائراً وطلب

واإللباس واإلجازة األسىن املقصد يف بوصيٍة،اإلذن وأوصاه وأجازه ذلك له فتم
كا واإلجازات الوصايا فصل يف نثبتها تعاىلعظيمٍة اللّه شاء إن .ملةً

ضيافة يف أياماً واستقر دوعن وادي إىل مث شبام إىل الربية رحلته واصل ومنها
رحلته على وشجعه له ودعا وأجازه وألبسه بالقويرة احملضار أمحد بن مصطفى احلبيب

اللّه إىل الدعوة نشر سبيل يف إىل،اخلرية قريٍة من املبارك الوادي يف سيدي تنقل مث
ال يف وجده والده أثر مقتفياً مدينٍة إىل مدينٍة ومن ـزقريٍة اللّهن بيت إىل مبادرةً ول

ومذكراً واعظاً وصل شكوراً،أينما وال جزاًء وال أجراً ذلك على يسأل وملا،وال
بعض عند قصد ـ تسمى كانت كما ـ العليا العوالق أرض من حبان مدينة دخل

احملاضري ا،السادة حيثومنها احملفد إىل ـزنتقل أيبن بن مهدي الشيخ على ضيفاً ل
الشقاع املسافرة،بكر القوافل إحدى مع احندرا مث تقريباً األسبوع حوايل مكثا ا و
أحور حممد،إىل بن عقيل ـ القبيلة شيخ مبعىن ـ العاقل .ودليلهما

هذا يف حميفوظ سعيد كرامة احملب الشاب مرافقه لنا يذكره عندومما ما أ املقام
كبرياً وداعاً األهايل ودعهم احملفد مدينة من آنذاك،خروجهما السحب وكانت

احمليطة األودية جوانب على حىت،تتراكم القافلة مع املألوف الطريق سلكا أن وما
غزيرةً األمطار مرت بن،ا عمر احلبيب راتب قراءة يف الوالد سيدي فشرع
وكر العطاس تقريباًعبدالرمحن مرات عشر مبنع،ره الذكر أهل لدى جمرب وهو
األخطار ودفع من،األمطار املذكور العدد تالوة من الوالد سيدي فرغ إن وما

ال القافلة ركب من طلب حىت املبارك ـزالراتب ـولن ـل ح مع الكهوف بأحد ول



 
 )( 

ـالم ـظ ركامها،ال وزال السحائب انقشعت حىت معدودات دقائق متض مل ،و
وادي يف السري واصلوا مث الراحة من قسطاً هلم م))ضيقة((وأخذوا ركا يستحثون

األمطار تعقب اليت السيول خشية بيسري،اخلطى الوادي عن يرتفع الركب يكد مل و
اجتاه كل من الوادي متأل السيول تدفقت حىت الوقت عليهم،من اللّه لطف من وكان

املس عمر يف هلم مدَّ املهلكأَنْ الوادي مضيق من خرجوا حىت الزمنية .  افة

شعبان شهر من عشر اخلامس اليوم يف أحور مدينة قد)١(ودخلوا والسيول
واألودية السواقي إىل واستبشاٍر،سبقتهم فرٍح يف ـاس ـن ال ـزف،وكان سيدين ل

قا أياٍم عدة احلامد أمحد بن عبدالرمحن الفاضل السيد على ضيفاً بنشرالوالد خالهلا م
تعاىل اللّه إىل فأعدت،الدعوة الرب بطريق عدن إىل السفر مواصلة على العزم حترك مث

أن بعد السوق إىل حميفوظ سعيد بن كرامة احملب مع الوالد سيدي وخرج لذلك العدة
عدن إىل مسافرة سيارة وصول خرب مرافقته،بلغهما يف السيارة سائق استأذنا فلما

أ عن هلماامتنع وقال معنا: خذمها نأخذكما ال أن أمرنا قد السلطان فاندهش،إن
لذلك الوالد م،سيدي إىل صاحبه مع ـزواجته يستوضحانن عيدروس السلطان ل

هلما فقال واإلفادة: األمر والتعليم العلم إىل ماسٍة حاجٍة يف البالد رغبته،إن وأبدى
الغرض هلذا بأحور الوالد سيدي إقامة نفع،)٢(السامييف األرض يف استقر إذا فاملاء

                                                                 
ديوانه) ١( مقدمة يف الوالد سيدي يف((: كتب أحور إىل ـا١٣٦٢شعبان١٥وصلت وهن ـ ه

الدار ذه االستقرار حيصل أن األقدار السلطان،شاءت البالد ملك من اخلطاب إال كان فما
مدرسة ا نؤسس أن .))عيدروس

ـلطان) ٢( الس ـى عل ـري املش هو كان احملفد ببلدة الثاوي الشقاع بكر أيب بن أمحد الشيخ أن يذكر
است يف الصددعيدروس ذا رسالة للسلطان كتب حيث بأحور الوالد سيدي ـان،بقاء ك ـد وق

واملغامرة واإلقدام والدهاء احلنكة من كبٍري جانٍب على املذكور ـاً،الشيخ حمب بشوشاً كان كما



 
 )( 

وأبدع سيدي،وأمثر نفس يف مكاناً البالد سلطان من الرغبة تلك ـت ـادف وص
البشارة تأيت حيث من اإلشارة وبقيت السلطان،الوالد، من الوالد سيدي وطلب

ـوت ـرم ـض ـح ب والده اإلقامة أمر يف يستشري زمنيةً لوالده،مهلةً وكتب
ـ املسافرينم أحد مع اليوم ذات يف الرسالة وأرسل ومستفسراً ـراً ـي ـش ـت س

إليها اإلشارة سبقت اليت .بالسيارة

الشعبية احلكمة إىل ومشرياً اإلقامة على باملوافقة أياٍم بعد اجلواب إذا: وجاء
أعاله تتقبل فال الوادي أسفل يف السيل أيضاً،وجدت له :وكتب

تم أَنْ ـثُواحلَقُّ ـي ح كُثَ
ََ

ـه ـن ع اللّه ـونَ ـكُ ي ـى ـت ح
َ َ

املتصلة الدينية السلفية املدرسة أسس يضع الوالد سيدي بدأ األبوي التوجيه ذا و
السماء يف وفرعها ثابت أصلها اليت باجلذور وروحاً التالميِذ،نصاً سيلُ الَ وا

ال ـي ـن ج أمسائهمالطالبني لتسجيل التَّوافُِد على والقرآِن سيدي،)١(علِم ذكر حىت
                                                                                                                                                    

والدعابة الزمن،للمزاح من فترةً عمومته أبناء بعض مع أحور يف بالتجارة اشتغل ـروى،وقد وت
احلكايات بعض ـدعنه وق ـت، تثب مل ا أ إال كثرياً شيئاً واملداعبات واحلكم والقصائد واألخبار

سنة معه وحنن الوالد سيدي ـك١٣٨١زاره ذل ـد بع حبياته أودى الذي املرض فراش على وهو
احملفد علي،مبدينة األكرب ولده منهم مباركة ذرية سنة،وله تويف  . ١٤٠٥وقد

الطلب) ١( املدرسة هذه نواة ـمكان هل ـان ك ـذين وال القرآن من آياٍت معرفة من بشيٍء املهيئني ة
البالد عرفتها كتاتيب يف ضئيلٌ سيدي،شعاع وصول قبل أحور أن املعمرين بعض ذكر وقد

الكتاتيب من عدد ا كان :الوالد
احلامد-١ أمحد بن عبدالرمحن السيد .معالمة
ب-٢ املعلم أمحد بن عبداللّه السيد .اهارونمعالمة
ذييبان-٣ إمساعيل . معالمة



 
 )( 

طالباً مثانني كان األوىل الليلة يف ـني ـِت ـب ـثْ املُ الطلبة عدد أن تسجيلهم،الوالد مت
هاشم مسجد ساحة املدرسة،يف خرب وانتشار األيام مرور مع الطلبة عدد ارتفع مث

والبوادي القرى يف .اجلديدة

تحياو الذي الطيب الغراس هو اجلديد القرية معلم فيه ـارع س ـر أم أول كان
اجلروب به وتروى القلوب من،به وال يديه بني من الباطل يأتيه ال الذي الكتاب

والكتابة القراءة معرفة يف األولية القواعد إىل إضافةً العبادات،خلفه، ومبادئ
.واحلساب

رمح الوالد قسم املعرفةوقد مستوى حسب خمتلفٍة حلقاٍت إىل مدرسته طلبة اللّه ه
من،واإلدراك شيٍء معرفةُ هلم سبق الذين التالميذ خنبة على تركيزه جل وكان

الطلبة أمور وضبط تعليم يف له مساعدةً عوامل ليكونوا والكتابة القراءة مبادئ
احلبيب مبسجد كانت التعليم بداية أن ذكر وقد انتقلالصغار، مث حمسن بن مهدي

هاشم مسجد وإمنا،إىل وحدهم الناشئة على الفترة هذه يف التعليم أمر يقتصر مل و
وغريها هاشم ومسجد احلبيب مسجد يف للكبار خمتلفةٌ ومدارس جمالس هناك كانت

اإلقليم هذا يف الدعوة لنشر هدفاً كانت اليت املساجد .من

                                                                                                                                                    

مل-٤ سا بن بكر أيب الشيخ نسل من العري بكر أيب بن علي السيد .معالمة
تعاىل،                 اللّه كتاب قراءة من املعلم يعرفه ما على تعتمد وبسيطةً بدائيةً التدريس مواد وكانت

اخلشب من ألواح على اهلجاء حروف ويعلمهم تلقيناً القرآن ـذرةفيلقنهم ال ـب قص من وأقالم
السراج دخان من ومداد ) .السبلة( وأشباهها



 
 )( 

ا مهدي بن عبدالرمحن السيد باكورةقال يف الدارسني الطالب أحد وهو حلامد
حبافة احلامد أمحد بن عبداللّه السيد بيت جبوار الباشا بيت يف التدريس كان املرحلة

حميفوظ،السادة سعيد كرامة تلميذه ومعه الوالد سيدي سكن املسكن ذلك ،ويف
والسي احلامد أبوبكر مهدي السيد املرحلة هذه يف الطالب أوائل من حممدوكان د

فريد ناصر وأمحد أبوبكر ناصر ومهدي عمر بن جتليد،هارون تعلم من أول وهو
املدرسة يف بعض،الكتب هلم ويصنع ويباسطهم الطالب إىل يتودد علي احلبيب وكان

السكر رأِسه،قطع حلْق قَِبلَ ملن هدية . وجيعلها

اجتماعا من كثرياً البادية مع شهوده إىل باإلضافة وأتراحهمهذا وأفراحهم م
وأحسنها الوسائل بألطف العليا احلق كلمة بينهم .ناشراً

بدت حىت البالد هذه يف الوالد سيدي مقام على مير األول العام يكد مل و
جديدةً حلةً تكتسي والفهوم صماء،،العقول وآذاناً عمياَء قلوباً بالدعوة اللّه وهدى
وال العلم دائرة يف الناس وثباٍتودخل بيقٍني واألخالق اآلداب وإقامة بالدين عمل

والضالل اجلهالة نريان فيه ومخدت احلق شوكة فيه قويت جديداً .عهداً



 
 )( 

ا مد وكربى السفلى العوالق عاصمةُ السفلى،أحور بالعوالق مسيت وقد
ال حكامها نسبة من دخولاشتقاقاً وقبل ـالل خ فيها ـر باألم ـن ـي ـم ـائ ـق

العليا العوالق سلطنة رعايا من الربيطانية احلماية نظام حتت من،)٢(البالد يعنينا وال
هذا مجعنا يف شيئاً اإلداري التغري اللّه،أمر رمحه الوالد سيدي أن بصدده حنن والذي

اليت القاسية املرارة إبان البالد هذه إىل وصل احلربتعاىل آثار من مل العا اجتاحت
الثانية الدين،)٣(العاملية بنيان يف ينخر ما السيئة والتقاليد العادات من ا فوجد

                                                                 
ص) ١( امللحق يف الصورة  . ٧انظر
ـالد) ٢( ب من استجلبوا بأحور احلاكم البيت سالطني أن الثقات ألسنة من املشهورة األقوال تتفق

ذكرها جمال هنا ليس قبلية حوادث يف العليا ذلك،العوالق يف كتبنا يفا((وقد اَألحور لطرف
أحور ـوال))تاريخ األق ـيل تفاص ـوي حي ـ جملدات ثالثة يف اللّه بإذن سيطبع والذي ـ

غريها به يتعلق وما الشأن ذا .املذكورة
ـبالد) ٣( ال ساحة وعرض طول يف الزمنية احلقبة تلك خالل منتشرةً والعري واجلوع املوت آثار كانت

اضطروا الناس إن حىت واحلمريكلها، الكالب أكل إىل احلضرمية البالد من كثٍري ـره،يف ذك ومما
ـوع اجل ـري غ به وما الطريق قارعة يف نفسه يرمي كان الرجل أن ترمي يف اجملاعة عن الوالد ،سيدي

له املرزوم((فيغسل التمر جديد))زير من احلياة فيه فتدب مائه، من .ويسقى
كان ونواحيها أحور مدينة ـلويف ك يف ـاً رمسي غذاًء السمك على يعتمدون آنذاك الناس

العصار،األوقات عندهم ويسمى التخ يأكلون ـم،وقد السمس ـر عص بعد يبقى ما ،وهو
الطويلة األيام به ـق،فيقتاتون طري عن املواطنني متد كانت الربيطانية السلطات أن ذكر وقد

ال ا تأيت اليت الغذائية املؤن ببعض وتالسلطان ـزطائرات ـ ـطةن بواس ـبالد ال ـار مط يف هلا
ـذاك آن ا حملميا الربيطانية احلكومة تقدمها اليت اإلعانة سياسة من جزءاً ذلك وكان املظالت،

.



 
 )( 

آثاره األمة يف إىل،ويهدم اخللق هداية سبيل يف والنَِّفيس النَّفْس جيرد أن عليه فكان
اإلمي ومساحة القرآن وعدالة احلق بكلمة فيهم واجلهر يفالصواب اإلنسان وطهارة ان

واللسان والبدن بشارات،القلب ظهرت مبن مستعيناً الشاغل وشغله دأبه ذلك فكان
الدولة ورجال البالد أهل من حمياه على .اخلري

أحناء يف ومنتشرةً متفشيةً كانت اليت السيئة الظواهر تلك من ألواناً هنا ونتناول
للد،البالد مأوى املساجد بعض كون السيئة،وابوهي والتقاليد العادات ،وبعض
بالثأر: وهي األمساك،،األخذ وتأكل السيول مياه تشرب اليت بالشياطني واالعتقادات

واخلطرة الشويلاله،واملس تعداد،والزار،والنياحة،وعيد لغرض األوىل يف وسنطيل
. املساجد

رمح الوالد سيدي دخول مخودكان إثر السفلى العوالق بالد إىل تعاىل اللّه ه
تعاىل اللّه بيوت حىت املدينة يف شيٍء كل على أتت كربى أهليٍة .حرٍب

اخلربة املهدمة املساجد لرؤية كبرياً اندهاشاً اندهش أنه الوالد سيدي ذكر وقد
وخارجها البالد وسط الدواب إليها اخلا،تأوي بدعو يقوم أن عليه والعامةوكان صة

ومعىن حساً ا وعمار بنائها وإعادة املشاعر هذه .الحترام

إلعادة البالد يف والعقد احلل وأهل األمر بأويل باالتصال الوالد سيدي فقام
اخلربة ـالد ـب ال مساجد وعمارة اخلري الصاحلني،مظاهر الناس من عدد الدعوة فلىب



 
 )( 

املساجد هذه بعض م،وعمرت البعض مهدماًوبقي النفوس،نها يأت حىت
احلرب أفسدته ملا اإلصالح منهم الكثري فاستأنف واملال النفس يف اللّه حق وعلمت

دم ما .وتشييد

منها كان ما إىل مشريين البالد يف املساجد بعض عن صاحلةً نبذةً نذكر وهنا
للفائدة إمتاماً واخلراب للدمار :معرضاً

ب-أ سامل حصن فريدجامع آل كدمة
البالد يف القدمية املساجد أحد للسلطان،وهو القدمية احلكم دار جبوار ويقع

باملصنعة السلطنة،واملسماة بيوت من احلكم يتوىل من لكل موقعاً املصنعة وكانت
هذا،)١(األربعة مؤسس أن احلامد أمحد بن عبدالرمحن السيد املؤرخ ذكر وقد

يطلق كان رجلٌ باضبحياملسجد اسم ذهبت،عليه كبريةٌ أوقاف للمسجد وكانت
أن إىل هنبه حممد بن علي احلاج إشراف حتت بقيةٌ منها وبقيت معظمها وتالشى

الزراعي اإلصالح قانون قيام مع واألراضي األموال من،ذهبت البالد على مر وِلما
الطاحن احلروب بسبب املاضي يف وجماعاٍت وخراٍب وخوٍف هذا،ةإرهاٍب ظل وقد

وموقع الفتنة رأس من لقربه األهداف من هدفاً الطويلة احلرب إبان املذكور املسجد

                                                                 
هم) ١( بيوت أربعة البالد يف احلكم سدة تتبادل :كانت

مهدي-١ بن عبداللّه آل برهة،بيت آل البالد،ويسمون سالطني آخر منهم .وكان
مهدي-٢ بن أبوبكر عهده،آل يف البالد دخلت الذي علي بن منصر السلطان منهم وكان

الربيطانية احلماية .ضمن
مهدي-٣ بن ناصر ناصر،آل بن بوبكر السلطان منهم .وكان
علي-٤ بن ناصر الرئيسة،آل احلكم شوكة منهم أحد يتول مل .و



 
 )( 

املوالني،أوارها للبدو عسكريةً ثكنةً عديدةً مراٍت املسجد حتول فقد ولذلك
املفاجئة الغارات وإدارة والطعام السالح ولتوزيع من،واملقاتلني الرماة يسدد كما

وأبوا والتصويبنوافذه الرمي يريدون حيث إىل بنادقهم البالد،به أهل يعد مل و
مجاعةً وال مجعةً به والذي،يشهدون احلبيب مسجد للصالة الناس مجع يف حمله وحل

اآليت السياق يف عنه .سنتحدث
بعد حىت البشعة املخيفة هيئته على وهو طويالً عهداً املهجور اجلامع هذا وظل

أو احلرب وضعت .زارهاأن

والعمارة البناء إعادة إىل األهايل دعا البالد هذه إىل الوالد سيدي وصل وملا
املذكور املسجد أوقاف على يشرفون كانوا الذين أولئك عدد،وخاصةً األمر ولىب

السلطان رجال وبعض املواطنني الصالة،من فيه لتعود اجلامع هذا ترميم وأعادوا
دون السالفة ا عاد غريهعلى إىل انتقلت حيث اجلمعة .)١(صالة

                                                                 
دارت) ١( اإلمهال دائرة أن له يؤسف ـيممما اليت املسجد هذا على أخرى ـره،مرةً هج ـث حي

وأراضيه أوقافه وتالشت أخرى،املصلون مرةً للدواب العوادي،وعاد عدت أن بعد وذلك
ـهم من بقي من وتفضيل االجتماعي التغيري بعد اإلرهاب صوت وعمَّهم املنطقة تلك أهل على

البيوت يف أو القريبة املساجد يف هيأ،الصالة اإلحلادوملا دائرة من الوطن وخرج األسباب اللّه
جديد من عمارته أعاد من املسجد هلذا اللّه ـة،هيأ علمي ـالس جم عدة فيه وأقمنا زرناه ،وقد
القرية أهايل ا يقوم للقرآن حلقات اآلن . وفيه



 
 )( 

الغريب-ب اخلداد((مسجد ))موىل
)١( 

علي عبداللّه الشيخ بناه البالد من الغريب الشمايل اجلانب على يقع صغري مسجد
اخلداد ومعلماً،موىل داعياً أحور إىل جاء األصل مصريٌّ اللّه إىل داعيةٌ وتويف،وهو

سنة .٩٠٠ا

لوقوعهوقد املصلون وأمهله وبعدها احلرب خالل املسجد هذا إىل اإلمهال امتد
كبرية مقربٍة على املدينة عليه،خارج مسجداً الزمان قدمي يف كان أنه ذكر وقد
وخدام وجرايات ورعايةٌ زيارٍة،أوقاف لعقد عاٍم كل إليه يأتون البادية بعض وكان

املسجد لصاحب .مشهودٍة

كان خاللوقد وتكفينهم وغسلهم القتلى لتجميع موقعاً النائي املسجد هذا
الكربى يذكر،احلرب شيٌء واقعه يف يتغري مل كذلك انتهائها بعد وحىت،وأصبح

قدموا أوقافه على املشرفني من بقي وممن احملسنني بعض أن إال الوالد سيدي قدوم بعد
احمللية الفرش بعض املسجد جبوا،هلذا السبيلووضع البن املاء فيه يوضع زير ،ره
بسيطاً ترميماً منه أجزاٌء .ورممت

املتناثرة املقابر تلك على املنفردة الصومعة ميثل الصغري املسجد هذا زال ال،وال
إىل منها قادماً أو احلقول إىل طريقه يف ماراً كان إذا إال الصالة بقصد أحد يدخله

                                                                 
أحور) ١( يف القدامى املواطنني من لعرج علي بن أمحد املسجد هذا أوقاف على ـد،يشرف وق

املنعزل املسجد هذا بأمر قائماً اليوم حىت زال ال أنه ـبوعية،ذُكر األس احلضرة بإقامة وخاصةً
أحد يوم كل الزمان قدمي من يف،املتوارثة ـام املق ـنوي الس اخلتم طقوس بإقامة ١٩وكذلك

رمضان .من



 
 )( 

جبنازة فيه جيء أو الواسعةالسوق مقربته يف موتاهم يدفنوا أن أهله اعتاد ،بدويٍّ
ويكفن يغسل أن بعد فيه عليه . فيصلى

ـد ـج ـس ـم ال على أُطلق اخلداد((وقد اختار))موىل الذي صاحبه إىل نسبةً
من هناك كان كبٍري أخدوٍد على تشرف له سكناً املسجد جبوار مبنيةً زالت ال عزلةً

املتال السيول املنطقةآثار تلك على .)١(حقة

ـ عقيل-ج بن شيخ بن أمحد مسجد
املذكور العلوي السيد هلذا ينسب بن،مسجد بكر أيب الشيخ إىل نسبه ويرتفع

عينات موىل مل العلويني،سا السادة هجرة تاريخ إىل املسجد ـخ ـاري ت يعود ولرمبا
يف ذلك ورد كما أحور إىل ترمي الظهرية((من علوي((: ))مشس احلبيب ذرية من إن
سنة بزيلع املتوىف السكران أمحد بن٩١٧بن وشيخ جعفر بن جعفر مها ولدان

بأحور . ))عبدالرمحن

ص يف املتوىف(( :  ٣٥وجاء السقاف عبداللّه الشيخ أوالد من السابع الولد أن
عام وا٨٥٧بترمي وسورت والغيل بأحور املكنون آل جد علوي السيد . ))لشحرهو

يف ـاً ـض أي ـاء ـ الظهرية((وج السيد(( : ٣٦ص))مشس اإلمام ذرية من إن
شيخان منهم بنني مخسة مل سا بن واهلند،عقيل وأحور وعمان باملكال .  ))عِقبه

                                                                 
يف) ١( عاٍم كل سنويٌّ ختم املسجد هلذا يقام ال١٩كان حيضره رمضان شهر والسادةمن وجهاء

املسجد هذا أوقاف ضاعت حىت البالد أهل وشأنه،وغالب أمره يقرأ،وأُمهل أحد يعد فلم
كان كما التراويح صالة يصلي أو .فيه



 
 )( 

املسمى املشهور حسني بن حممد بن عبدالرمحن احلبيب ثَبت يف وتعددت
ـ الظهرية((ب العشريةخ((ويف))مشس مختصره))دمة الروي((ويف،وهو ويف))املشرع

ـ ب املسمى األنساب علوي((ثبت بين للسادة من))الشجرة عدٍد لرحالت اإلشارات
أحور السفلى العوالق بالد إىل السادة بيوت،ذرية وذريتهم عقبهم من والزال

شيخ بن أمحد آلل املنسوب املسجد هذا ولعل موجاتكثريةٌ، آثار من أثر هو
األوىل يف،اهلجرات ورد احلامد((إذ أمحد بن عبدالرمحن املؤرخ السيد ))مالحظات

عينات صاحب مل سا بن بكر أيب الشيخ آلل ينتسب املذكور شيخ بن أمحد .أن

الكربى احلرب قبل مندثراً كان القدمي األثريَّ املسجد هذا أن األقوال وتجِمع
أحٍد،وبعدها يد صالِحه إىل متتدَّ مل وبعده،و صالحيته وعدم دامه ال ذلك ويعود

الناس من األغلب موقع املسافة،عن يف منه أقرب أخرى مساجد أن،ولوجود كما
السنني مئات قبل أصحابه واندثار أوقافه ضياع ذلك من األهم .)١(السبب

موق الصبا مرحلة يف وحنن لنا بالنسبة كان ووحشٍةوقد أَرواٍح الدخول،ع حنذر
بعيٍد،فيه مكاٍن من املسجد جدار خلف عليها بِني اليت القبور هي،ونستطلع إذ

اجلهات كل من مبنيةٌ جدر ا حتيط السادة،قبور قبور ا أ الظن ـب ـل وأغ
آنفاً األوىل،املذكورين العصور تلك يف البالد هذه سكنوا .والذين

                                                                 
تاريخ) ١( الزمان٢١يف قدمي منذ شيخ بن أمحد آل مسجد خبتم حيتفل كان عام كل من رمضان

بني شاغراً اليوم هذا فظل املسجد اندثر اليومحىت إىل بأحور املعروفة اخلتوم .أيام



 
 )( 

احلامد-د حمسن بن مهدي احلبيب )١(مسجد

                                                                 
ص) ١( امللحق يف الصورة ـن،٦انظر ب علي بن بكر أيب بن حمسن بن مهدي للحبيِب ترجم وقد

ودفينها أحور بلد وليد مل سا بن بكر أيب الشيخ ابن احلامد عمر بن مل سا بن ـرجم،عبداللّه ت
يف األعراس((له الثاين))تاج مثاله) ٢:٥٧٦(اجلزء : مبا

بالعزائم اآلخذ مل،احلبيب العا الئم،الزاهد لومة اللّه يف تأخذه مل احلبيب،والذي قصد
عمد بلدة إىل العطاس عبداللّه بن ـم،صاحل العل ـب طل على طويلةً مدةً يديه بني واعتكف

منيف،الشريف فنٍّ كل من تضلع منه،حىت ولبس له ص،وحتكم احلبيب ـحوكان ـ ـال
روحه أوالد من ـده ـع بن،ي حسني بن عبداللّه احلبيب على تفقه قد مهدي احلبيب وكان

الشريفني احلرمني إىل سافر مث باملسيلة النسكني،طاهر الكونني،ألداء سيد ـار،وزيارة وص
وأخذ ويتعجب، صاحل احلبيب هلا يطرب وذوق، شوق كلها مبكاتبات صاحل احلبيب يكاتب

ـااحلبيب وبىن اللّه إىل الدعوة ا ونشر أحور إىل رجع مث واليمن احلرمني علماء عن مهدي
املعروف العام،مسجده النفع به ـبني،وحصل ال ذات ـالح إص يف ـد واجته جدَّ أنه ،كما

املنكر عن والنهي باملعروف األمر على إرادة وقوة الطاعة إىل قليبٌّ ميلٌ له .وكان
يف علويشجرِة(( وجاء بين األشراف ـة))السادِة العالم الفقيه النسابة ورتبها مجعها اليت

مثاله ما املشهور حممد بن عبدالرمحن : احلبيب
حمسن بن وحشمةٌ،مهدي جاه له عاملاً متواضعاً حفيالً جليالً فاضالً سيداً طلب،كان

ـن س شعبان من مضت عشرة لثالث بأحور وتويف ورجع حبضرموت ـ،    ١٣١٥ةالعلم ـ ه
واستفادوا أفادوا ومريدون وتالمذةٌ أتباع له استزادوا،وكان وأنواره بركاته بلغ،ومن حىت

منهاِجه سنِن على بعضهم فنهج أحفاده وسراجه،اخلري العلم شعلة ـيد،ومحلوا الس كحفيده
احلامد أمحد بن ومه،عبدالرمحن وعبداللّه املصري وحممد مهدي ـن،ديوإخوانه م ـال ون

وغريهم باسودان وآل النجار كآل حمبيه بعض .بركته
طريٍف حلديٍث فكان حضرموت إىل سفره سبب ـادة،وأما ع على سيارةً خرَّج أنه وهو

احملفد إىل أحور من رحلتها يف لتأمينها القبائل إحدى مع البالد ـض،أهل بع يف ـان ك فلما
بدو يرأسهم البدو بعض عليه خرج امسهالطريق الربح( ي مل) يسلم و ـا فيه مبا القافلة فنهب



 
 )( 

عديدةً مراٍت وأصلح جدد قدمي أمحد،مسجد بن عبدالرمحن السيد ذكر وقد
بن أمحد مل سا بن بكر أيب الشيخ خادم هو اجلامع هلذا الفعلي املؤسس أن احلامد

عام باجواس وإصالحه،٨٧٦عبدالرمحن بناءه وأعاد الغزيرة األمطار هدمته وقد
عام حمسن بن مهدي واليمن،)١(١٢٤٢احلبيب احلجاز من البالد إىل قَِدم حيث

                                                                                                                                                    

وعيده وال السيد بتهديد ـدم،يأبه ع ـى عل ـزم الع إال حمسن بن مهدي السيد من كان فما
البدوي ذلك من اإلهانة من له حصل بعدما البالد إىل و،العودة حضرموت إىل ـزفتوجه لن

وار باملسيلة طاهر بن حسني بن عبداللّه احلبيب ـاًعلى قوي ارتباطاً به ـب،تبط احلبي ـط وح
ـك ذل ـد بع مهدي احلبيب األسالف،فكان وأدب والتقوى بالعلم عليه،ومأله نظره عبداللّه
ذلك يف قال حىت واخلري الفائدة من للسيد به و فعله من كان ملا الفاحتة البدوي لذلك :يرتب

خٍري كُل املَصاِئب اللّه علُجزى ناِفعاِتأَفادتنا وماً
يف وجدته السقاف((ومما حممد بن مل سا السيد ـالم))فوائد ك ـب كَت من مجلِة ِمن أن

ـد احلام حمسن بن مهدي احلبيب تلميذُه طاهر بن حسني بن عبداللّه ـدنا،احلبيب وج ـد وق
بأحور أوالده لدى منه . نسخةً

بعث) ١( أحور إىل حضرموت من مهدي احلبيب قدم ـقافملا الس علوي بن حمسن احلبيب معه
وتذكرياً نصيحةً ضمَّنها بأحور احلامد آل السادة إىل هامةً نصها،رسالةً : وهذا

الرحيم الرمحن اللّه بسم

يحِييكُم{  ِلما دعاكُم إذا وللرسوِل للِّه استجيبوا آمنوا الِذين أَيُّها ـه،اآلية} يا للّ احلمد
ونعم حسبنا السبيل،الوكيلوهو سواء إىل يهدينا أن إليه ونبتهل ـدينا،نسأله بأي ـذ يأخ وأن

مجيال،حنوه رداً إليه باألسالف،ويردَّنا يلحقنا األشراف،وأن سادتنا كُمَّل ـوا،ِمن مض الذين
اجلليل الرب إىل الصدق قدم جيل،على بعد قبيل،ِجيالً يتلوه ـدهم،وقَِبيالً جب واقتداًء اتباعاً

وسلم عليه اللّه وأصيل،صلى بكرةً وصحبه آله . وعلى
العالم العزيز ورمحة الكرام،والسالم السادة إىل األعالم،يهديان السادة ـيدنا،ساللة س

اللّه وفقنا احلامد علي بن بكر أيب الشيخ سيدنا بين ناصر والشيخ حسني والشيخ حمسن الشيخ



 
 )( 

                                                                                                                                                    

للباقيا والعمل املكرمات لفعل الصاحلاتوإياهم ـوقنا،ت يس قلوبنا من واعظاً وهلم لنا وجعل
عليه،إليه بنا يهجم منه ذلك،وتوفيقاً ويل هنالك،إنه مبا . واملتفضل

هديت(( من يف اهدنا عافيت،اللهم من يف ـت،وعافنا تولي ـن م يف ـا ـني،وتولن ))آم

األحقاف وادي من األشراف،صدرت السادة والعفافأسالفكم،ومستوطَن العلم أهل ،من
واإلنصاف موالهم،والعدل إال شغلٌ هلم ال ـراهم،الذين أخ يف إال ملمح وال مطمح هلم ،وال

األبرار األخيار،أولئك م،واملتقون بربكا وإياكم اللّه م،نفعنا ـا حرك يف م االقتداء ورزقنا
م قوله،وسكنا مشله ممن ذُرِّ{ : وجعلنا ِبِهم الفائزين} ياِتِهمأَلْحقْنا من ـد،لنكون عن غداً

العاملني آمني،آمني. رب . اللهم
ـابقاً س كان ما حسب على وساكنة صاحلة فهي اجلهة أخبار عن سألتم ـبل،وإن والس

عامرة،سائرة وعامرة،واملدن منتظرة اللّه مجيلة،ونفحات جزيلة،وعوائده . وعطاياه
ساديت الت،هذا هلذا الشريف،عريفواملوجب جنابكم املنيف،إىل حمميا،ومحاكم زال ال

األلطاف خفي ـالع،بعناية الط السعيد ولدكم مع املذاكرة حصلت ا ـائع،أ الط ـك ،املتنس
وحقيقة امساً تعاىل،املهدي اللّه شاء إن وطريقة ـكم،وسلوكا أرض وجهة جهتكم من وذلك
ورؤيتكم له،وزيارتكم اللّه: وقلنا يقدر ذلكلعله لقصد إليكم ـاً،املسري وحمب راغباً فوجدناه

هنالك واالنتفاع،ملا والنفع واملذاكرة التذكري على ـاع،وحريصاً والبق ـاكن األم ال،اتيك
األجماد السادة من إخوانه مع والرشاد،سيما اهلداية له اللّه أراد ممن . وغريه

ذل لقصد الطلوع على حرضناه واحلبايب أنا الصاحلوحاصله املقصد املصاحل،،ك به لتتم
إليكم صدر الكل،تراه وقلوب قلوبنا بيده الذي موالنا من ـأن،فنطلب ب ـنكم م ـده بع مث

يف ـده بي ـذوا وتأخ رضاه سبيل وإىل اللّه إىل الدعوة نشر على وتعاضدوه وتعاونوه تساعدوه
وال،ذلك التذكري جمالس حضور على بلدكم أهل وسائر أوالدكم ـم،تعليموحتثوا لك ليحصل

الفخيم والقدر العظيم الفضل والرأس،بذلك األصل اآلن ـري،ألنكم خ من وأنتم اآلن كيف
للناس أخرجت والِغراس،أمة األنفاِس الطيبة البضعة يف،ومن جهدكم تبذلوا أن عليكم فباللّه

الشان واللسان،ذلك باجلنان معه ا،وتقوموا ـع وبرف ـان، وإحس ـري خ بكل ـدروأبشروا لقَ
املنان،والشان الرحيم ـه،عند اللّ إىل والدعوة العلم نشر من عليه مضى ما علمكم خيفى وال



 
 )( 

                                                                                                                                                    

واالجتهاد اجلد غاية اجلواد،مع الرب طاعة ـاده،يف وأحف وأوالده ـر بك أيب ـدكم ج كمثل
والعبادة،األسياد العلم اعتناق إال مهمهم والزهادة،فما التحقيق كمال ـو،مع للرس مجمانبني

املستحيالت والزخارف السادات،والعادات من بعدهم ومن قبلَهم من ـيهم،وهكذا ف وأنتم
تعاىل اللّه شاء إن والعباد،ومنهم البالد تنتعش أن إليكم مهدي الولد وصول اللّه من ،ونرجو

املراد ذلك على املساعدة منكم تكون ـة،وأن العلوي إخواِنكم أَِجالّ بذلك عليكم أشار ،وقد
اإلشارةف بشارة،امتثلوا بكل التجارة،وأبشروا هي ـذلك { ،فهذه فب وِبرمحِتِه اللِّه ِبفَضِل قُلْ

جيمعون ِمما خري هو ـاملون{و،}فلْيفْرحوا الع فلْيعمِل هذا ـافِس{،}ِملثِل فلْيتن ـك ذل ويف
نصيحة}املتنافسون وصدق حمبة صدق منا وهذا القريب،، القرابة حبق ـنكمووفاء وبي بيننا اليت ة

ومذهبا ـدنيا،نسباً ال يف ـا وجزاءه ِغبَّها تروا ا وأوالدكم أصحابكم وأمروا بقوة فخذوها
وفخرا،واألخرى وقَدرا،عزاً وذخرى،وِرفعةً . وعدَّةً

بعينات أصحابكم عند إىل وصلنا ـة،وقد وحريض حلج إىل أوالدنا بعض صدرنا وكذلك
و والدعوة العلم واالستماع،التعليملنشر واإلذعان التأثري ـبري،وحصل ك خري على اآلن ومها

واجلماعات الصلوات إقامة ـم،من لك ـون يك أن اللّه من ونرجوا واملدارس اجملالس وحضور
وسلم عليه اللّه صلى جدكم بربكة والنصيب احلظ مل،أجزل ـا س بن بكر أيب الشيخ وسيدنا

م بربكا اللّه كفاية) نبلسا(وبلسن،نفعنا مهدي احلبايب،الولد أفاضل من نظر ـإن،وعليه ف
واالنتفاع النفع به وحيصل ويرجع فيزوركم وإال عندكم النفع به أال،حصل ـه اللّ ـأل وأس

السار اخلري إال ومنكم منه املبار،يصلنا نشر ـار،من و ـيال ل ـان الش ذلك على ،واملساعدة
. والسالم

سيما احلبايب عليكم البحرويسلمون صاحل بن احلسن احلبيب ـن،سيدنا ب ـيخ ش واألخ
شهاب،عمر بن زين بن أمحد احلبيب على لنا عقيل،وسلموا اجلفري،واحلبيب آل ،والسادة

بانافع وآل بلجفار آل واملشايخ بأحور الذين احلبايب ـد،وكافة واح ـم وهل لكم ،والكتاب
اجلميع األموات . وعلى

ح وجد كما ـل ـق ون ـك ذل ـم ـهت للّ ـاذال ب ـفية الص الصفوة سيدي من حبرف رفا
ـدل والع ـم العل ـع منب سيئون ببلدة حبضرموت الساكن سقاف بن علوي بن حمسن ناصحا



 
 )( 

ومعهداً مرموقاً جامعاً فأصبح والوعظ والذكر العلم وجمالس الدروس فيه ـب ـ ورت
القاصدون ويقصده الوافدون إليه يِفد بعد،معروفاً إليه اجلمعة صالة إقامة وحتولت

الكرب الفتنة نار شبت يفأن األول اجلامع وهدم البالد يف فريدكدمةى .آل

بن مهدي احلبيب وفاة بعد حىت ومناراً علَماً ـع ـام ـج ال ـذا ه ـل وظ
التعليم حركة ضعفت ـث ـي ح ـن ـس ـح بإجداب،م الطلبة قرائح وأجدبت

حىت كذلك وظل واجلماعة اجلمعة بإقامة معموراً ظل املسجد ولكن ؛ األليم الواقع
عامزيار أحور إىل بكر أيب اجلد سيدي الوالد،١٣٥٣ة سيدي استقرار بعد وكذلك

كان حيث البالد ذه املشهور بكر أيب بن ـزعلي املباركن املسجد ذا أوالً ،وله
العلم دروس أول أقيمت أشرف،وفيه اليت األوىل املدرسة أسس وضعت أيضاً وفيه

تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي .عليها

للسيد خلفاً سنواٍت عدة اجلمعة خطابة فيه الوالد سيدي توىل وقد
سيدي حبق اعترافاً اخلطابة عن الوالد لسيدي تنازل الذي احلامد أمحد بن عبدالرمحن

اإلسالمية للدعوة املتجرد .الوالد

تالميذه بعض يدرب أخذ حىت وجيزةً فترةً الناس خيطب الوالد سيدي يكد مل و
مهمة امليمونعلى اجلامع هذا يف اجلمعة يوم منرب،اخلطابة أعواد على تدرب وقد

صاحل بن عبداللّه والتلميذ احلامد بكر أيب بن مهدي السيد من كل املسجد هذا
                                                                                                                                                    

ـر بك أيب الشيخ آل األشراف للسادة ونصيحة وصيةً منه ذلك صار وقد ـم،واإلنصاف، وه
ونصيحته لوصيته ووفقنا اللّه وفقهم وناصر وحسني . آمني. حمسن

سنةنقل تاريخ عاشوراء بلجفار١٣٦٧بشهر جنيد بن أمحد . خبط



 
 )( 

ني النا الطالّب من وعدد الترمجة كاتب والفقري ذلك،السهل بعد خيطب كان كما
بن أبوبكر األستاذ املنرب هذا أعواد مسيطعلى بن .عبداللّه

اليت العملية التربية من جزءاً التدريبات هذه الوالد سيدي لدى كانت ولقد
وأوالده طالبه مع الاليت،ينهجها النسوة الجتماع مكاناً املسجد هذا كان كما

بعض يف وخاصة الغرض هلذا املقررة الليايل بعض يف والتذكري املوعظة يف يرغنب
وش الدينية املباركاألعياد رمضان .هر

دخوله باكورة يف الوالد سيدي أن احلامد أمحد بن عبدالرمحن السيد ذكر وقد
احلبيب مسجد يف العصر صالة بعد رمضان شهر خالل خاصةً دروساً أقام أحور إىل

ا اجلهال وتعليم البالد يف باالستقرار والده من اإلذن جاءه حىت .املذكور

ـ مجال-ه الشيخ السقافمسجد الدين
البالد وسط يف صغريٍة أَكَمٍة على بين والتصميم البنيان قدمي السيد،مسجد بناه

مواليد من السقاف عبدالرمحن اإلمام ذرية من الدين مجاِل بكٍر أيب بن حممد العالمة
حبضرموت: يقال،اهلند احلداد علوي بن اللّه عبد للحبيب معاصراً أحور إىل قدم إنه
ـزو كانتن والطلب بالعلم مزدهرٍة فترٍة خالل تعاىل اللّه إىل داعياً أحور مبدينة ل

البالد ذه وآثارها،قدمياً شواهدها .وهلا

مقربٍة يف كبريةٌ قبةٌ عليه وبنيت املذكور مسجده من قريباً دفن الوفاة حضرته وملا
بامسه اليوم حىت معروفةً زالت ال جرفَت،قدميٍة املواسموقد سيولُ منها كبرياً جزءاً



 
 )( 

البالد على السابع،املتعاقبة ليلة املسجد ختم يف عاٍم كل زيارةٌ الضريح هلذا وتعقَد
رمضان من .والعشرين

عليها يشرف كثريةً أوقافاً له ترك صاحبه أن قدمياً املسجد هذا عن يذكر ومما
املواطنني هذ،بعض يتوىل من منهم زال اليوموال حىت املنصب هذا،ا يف وللبدو

رأس عند إال احللف عن امتناعهم األمر هذا يف األغرب إن حىت كبري اعتقاد الويل
ضرحيه يف الويل العرفية،ذلك احملكمة دار من خيرجون البادية بعض نشاهد كنا وكم

املذكور القَسم ليؤدوا القبة تلك ا،إىل هذا الوالد سيدي استنكر هلموقد ـيَّن وب ألمر
شعائر على تطغى اجلاهلية آثار ولكنَّ ؛ وحده تعاىل باللّه إال يكون ال احلَِلف أن

واملوعظة التذكري مع حىت عادةً البوادي نفوس يف .اإلسالم

البالد ا شهد اليت الكربى للحرب االنطالق بؤرة املذكور املسجد هذا كان وقد
السوداء األعوام السبعة املسجد،خالل هذا من قليلة أمتار بعد على الفتنة شبت حيث

إليه واجلرحى املقاتلني من عدد اليوم،والتجأ ذلك خالل رئيساً هدفاً بعدها وأصبح
للمعركة صحن،األول يف أصيبوا املقاتلني من عدداً أن القولية اآلثار ذكرت وقد
وداخله .املسجد

م وصوله بعد الوالد سيدي بادر املسجدوقد هذا بعمارة االهتمام إىل باشرةً
السنني من حلق فيما القرآن ومدارسة للعلم معهداً باكورة،واختاذه خالل عرفناه إذ

ـر ـج الف صالة وبعد العشائني بني واملذاكرة للتعليم موقعاً اختاره،حياتنا وقد
والعش املغرب لصاليت موقعاً مهدي جول يف استقراره بعد الوالد ولصالةسيدي اء



 
 )( 

ليلة)١(الصبح كل من املغرب بعد والقرآن والتفسري الفقه حلقات به تعقد وكانت ،
ـة ـع ـم ـج ال عدا والنحو،ما للفقه أخرى حلقات الصبح صالة بعد تعقد كما

بالطالب املناطة والتكليفات الواجبات وسط،ومدارسة يف املسجد هذا كان وملا
يزداد كان فقد الفسيحة دائماًالبالد فيه املصلني الذين،عدد اجلنود من وخاصةً

املسجد هذا من قريباً يسكنون لغرض،كانوا املسجد هذا الوالد سيدي اختار ولرمبا
العادات عن ختتلف وأخالٍق بعاداٍت البالد يدخلون الذين الغرباء بني الدعوة نشر

البالد أهل بني الوالد سيدي ا ينادي اليت اجلنودو،واألخالق إىل يذهب كان لذلك
والصالح العبادة إىل م وجيذ واخلري اهلدى إىل يدعوهم الليايل بعض يف معسكرهم يف

 .

التعليم حركة تقلصت حىت املسجد ذا االهتمام على مواظباً الوالد سيدي وظل
احلكومي التعليم حركة ضمن البالد ودخلت مهدي،املطلق جول مسجد فعاد

م من اجلديدالقريب اجلامع مسجد يف غريها ويصلي الصلوات بعض به يصلي ،سكنه
سنة نفقة١٤٠٧ويف على جديد من بناؤه وأُعيد الدين مجال الشيخ مسجد هدم

اخلري أهل . بعض

                                                                 
كان) ١( حيث العاقل اللّه عبد بن صاحل احلاج أمره وإصالح املسجد ذا اعتىن من مجلة من كان

السنني ممر على به االعتناء يف عليا يد ـه،له إخوان ـع م فيه الصالة على املواظبني من وكان
الوالد،وأوالده سيدي ـاجوكان احل ـه علي ـرف يش مالياً صندوقاً رتب قد األمر بداية يف

يوم كل مرسوماً مبلغاً الصالة عن ختلف من كل فيه يدفع ـلحة،املذكور مص يف يصرف مث
ذاته منذ،املسجد وأوالده هنبه علي احلاج عليها يشرف األوقاف بعض املسجد هلذا أن كما
قدمي تن،عهد بعد األوقاف هذه اضمحلت البالدوقد يف الزراعي املسح .فيذ



 
 )( 

هاشم-و مسجد
هاشم الشيخ إىل ينسب التأسيس قدمي السيد،مسجد خيربنا كما ومؤسسه

احلا أمحد بن عبدالرمحن احلبيباملؤرخ ذرية من فدعق بن ـر ـك ـوب أب السيد هو مد
باعلوي اللّه النور،)١(عبد مسجد يسمى املسجد املسجد،وكان مسي الذي وهاشم

فيه، وقاموا ـد ـج ـس ـامل ب اعتنوا الذين احملراب أئمة أحد هو إمنا بامسه ذلك بعد
اجله من املسجد جبوار بناٌء عليه قرباً الزمان لنا حفظ يقالوقد الشرقية ضريح: ة إنه

املذكور هاشم فدعق: وقيل،الشيخ بن أبوبكر السيد املسجد صاحب قرب وأما،إنه
املسجد باب أمام املتناثرة األخرى القبور بني فهو هاشم الشيخ مقربةٌ،قرب تقع كما

                                                                 
البالد) ١( ذه وطيدةٌ عالقةٌ باعلوي اللّه عبد إىل،للحبيب ـه دخول التراجم من العديد يف جاء إذ

حبران حبصن اخلماري جبربة ميمون عمر الشيخ على واألخذ العلم لطلب ـك،أحور ذل ومن
يف ورد الروي((ما الثانية ( ٤٠٣ص))املشرع نصهم) الطبعة :ا

ـن ـم ـي ال إىل ـل ـح ارت ـون،مث ميم عمر الشيخ على ا وأخذ أحور مدينة ،فدخل
اجلعد: أي-وهو أيب ابن أمحد الشيخ تالمذة من ـ عمر ـد،الشيخ بقص مكة إىل ارحتل مث

احلرام اللّه بيت تسع،حج أو سنني مثان قرابة وباملدينة ا ـرمي،وأقام ت إىل متجهاً خرج ،مث
واإللباسوع لألخذ اليمن ـر ـون،ـب ميم بن عمر اإلمام شيخه لزيارة أحور مدينة قصد ،مث

وكفنوه غسلوه وقد مات قد أن،فوجده ـه من ـحابه أص طلب احتضر ملا عمر الشيخ وكان
بعده من خليفته يكون منهم واحداً عليهم هلم،يقدم ـوين((: فقال وكفن ـلوين فغس متُّ إذا

ع عليكم وكذاوسيقدم كذا صفته شيخ ذلك ـي،ند عل للصالة فقدموه بعدي الشيخ ،))فهو
ـلى وص فتقدم الشيخ بوصية أخربوه املذكورة الصفة على باعلوي اللّه عبد احلبيب قَِدم فلما

عليه ذلك،م عن فاعتذر عليهم شيخاً ليكون عندهم اإلقامةَ ـيخ،وألزموه الش ولد رأى مث
فح للمشيخة أهالً عليهمعمر شيخاً وأقامه الشريفة اخلرقة وألبسه له،كمه ـدد((: وقال اُش

بتقدميك أمرت فإين عنهم،))خواصرك ارحتل .مث



 
 )( 

م ألموا مدفناً البالد أهل جعلها للمسجد الشمالية اجلهة يف أقد،أخرى من موهي
البالد يف .املقابر

سيدي جانب من كبرياً اهتماماً نالت اليت املساجد أهم من هاشم مسجد ويعترب
البالد إىل قدومه منذ الوالد،الوالد ولكن مهجوٍر شبه البالد إىل دخوله أيام كان وقد

لذلك االجتماع نواة املسجد هذا جعل التعليم باب للطالب فتح أن وجتدد،منذ
مرٍةاإلصال بعد مرةً فيه األوىل،ح املدرسة جبواره السلطان بىن أن بعد ،وخاصةً

الصلوات وإقامة والتعليم للدعوة مالئماً موقعاً هذا،فصار يف الوالد سيدي رتبه ومما
األوىل فترته خالل :املسجد

النابغ-أ بالطلبة مستعيناً وقراءةً كتابةً والعربية القرآن تعليم حلقات نيإقامة
الكتاتيب يف التعليم مبادئ من قسٍط نيلُ ِلبعِضِهم سبق .الذين

كانت-ب حيث اجلمعة صالة عدا ما اخلمس الصلوات يف بالناس ـة ـام اإلم
حمسن بن مهدي احلبيب مسجد يف املسجد،تقام موقع من قريباً يقع والذي

ـ،املذكور ـوال ال سيدي مسكن انتقل عديدٍة سنواٍت ـةوبعد ـدرس امل ـن م د
ـدي ـه م ـول ج إىل اللّه،األوىل عبد بن أبوبكر األستاذ املسجد على فاستخلف

مسيط الصلوات،)١(بن معظم بالناس يصلي كان تزوج،والذي أن بعد وخاصةً

                                                                 
ترمي) ١( مواليد من مسيط بن اللّه عبد بن أبوبكر الداخل((األستاذ ـرع،))حضرموت وترع نشأ

الذكور إخوانه رابع وكان أبيه رعاية تعليمه،على ـاتلقى يعادهل ـا م أو الثانوية املرحلة إىل
ـيم التعل من األوىل مراحله إبان واملعاونة األخوة مبدرسة الذكاء وشديد نابغاً وكان حبضرموت

تالها آنذاك،وما الطالب على املقررة عصره علوم يف علَماً ظهر . حىت
مناسٍب عمٍل عن باحثاً عدن إىل خترجه بعد إىل،سافر األقدار ـليةفساقته الفض ـلطنة الس

أبني((آنذاك االبتدائية،))زجنبار املرحلة لطالب مدرساً ا ـام،وعمل ع أحور إىل انتقل مث



 
 )( 

ـمدرسة ال تلك إىل بعائلته العصر،وانتقل لصالة الناس بإمامة الوالد سيدي واكتفى
لي إليه يأيت حيث ليقيمفقط البالد خارج بنيت اليت امليمونة للمدرسة ذلك بعد ذهب

العصرية .روحته
ـ العصر-ج صالة بعد يقام نبوياً مولداً أسبوع كل من اجلمعة ليلة ختصيص

للمسلمني التوجيه بعض الوالد سيدي فيه .ويلقي

                                                                                                                                                    

ـ١٣٦٩ ـد،ه اجلدي املسكن من األسفل بالطابق القاطنني العلم طلبة مع أمره بادئ وسكن
الوالد سيدي بناه و،الذي أحور يف احلال به استقر وجيزٍة فترٍة ـاًوخالل أمين مساعداً عمل

امليمونة املدرسة يف الوالد يف،لسيدي ـه علم وغزارة نظامه ودقة أخالقه حبسن الطالب وأفاد
تعليمه ـن،مادة م الصغرى البنت له وخطبت األمر على فوافق بأحور يتزوج أن عليه واقترح

البالد منصب احلامد عمر بن أبوبكر اجلد ال،بنات يف ا وسكن ـنوتزوجها م األعلى طابق
ـزم الوالدن سيدي ـتأذن،ل فاس باألوالد عليه اللّه منَّ حىت خاصةٌ غرفةٌ له خصصت حيث

ـاء بن بعد عنها استغين واليت عيدروس السلطان بناها اليت األوىل املدرسة شراء يف الوالد سيدي
الكربى ـة ـون ـم ـي امل ـة ـدرس م،امل وأوالده ـه عائلت مع ا وأقام له يففبيعت ـاركاً ش

واملسابقات والندوات واجملالس املدارس ـها،كل عرفت ـيت ال النشاطات كل يف مهماً وقريناً
املرحلة تلك خالل .البالد

ـن ـ ـيِّ ع ـا بينم امليمونة للمدرسة مديراً االحتاد حبكومة املدارس التحاق خالل ـن ـيِّ وع
عام السلطنة يف للتعليم عاماً مشرفاً الوالد ـنظم،١٣٧٩سيدي ي ـال احل ذلك على واستمر

عام حىت اإلشرافية مهمته يف أيب ـد ـاع ـس وي املدرسة إىل١٣٨٠شؤون رفع حيث تقريباً
ـه وموطن ـه رأس ـقط مس ـرموت حبض االستقرار يف بعدها ورغبته حبقوقه طلباً التربية وزارة

بناه،األصلي ترمي يف له خاصاً بناًء شيَّد قد كان حيث األمر له ـهومت إقامت ـوام أع ـالل خ
عام،بأحور بأحور١٣٩٠فكان منه العهد أربعة،آخر البنني من ـالث،وله ث اإلناث ومن

.



 
 )( 

كان-د العام تقارب زمنيٍة فترٍة خالل املذكور باملسجد الظهر صالة ختصيص
الفقهية منظومته من شيئاً هلم يقرر مث فيه للصالة امليمونة املدرسة طلبة كافة فيها جيمع

األطفال((املسماة منها))هدية بأبياٍت يرتِجزوا أن بعد الشافعي اإلمام مذهب .على
التاسع ليلة البالد أهل فيه جيتمع عامٌّ ختم فيها عاٍم كل من ليلةٌ املسجد وهلذا

من رمضانعشر رمضان،شهر شهر يف املعتادة األناشيد بعض فيه خطبة،ويتلى مث
الوالدين،املعروف بر العلماء،ودعاء بعض من مذاكرات الزيارة،وتلحقه تتم مث

املسجد جبوار املدفونني األولياء اليوم،لضرائح حىت قائمةً القاعدة هذه زالت ،وال
اجل أن إليه اإلشارة جتدر وترميمهومما املسجد هذا بأمر املدة هذه خالل املعنية هة

يسمون املواطنني من مجاعةٌ عقبه((وإصالحه احلاج،))آل مقاماً أكربهم وخاصةً
عقبه عوض أبوبكر وأخوه عقبه أمحد االهتمام،حممد يف كبري فضلٌ هلما واللذان
ومراٍت مراٍت وترميمه بنائه وإعادة اآلن،باملسجد منويقوم السادة أحد فيه باإلمامة

باهارون علي بن اللّه عبد السيد وامسه باهارون .آل

مهدي-ز جبول سامل بن بكر أيب الشيخ آل مسجد
آنفاً املذكورة احلرب فترة بعد مندثرة شبه كانت اليت القدمية املساجد ومع،من

ن نال أنه إال واملعارك باملنازعات يتأثر مل موقٍع يف العناية،كونه وعدم اإلمهال من صيباً
ـ ب املسماة السادة حملة من خروجه بعد اللّه عبد بن علي بن مهدي احلبيب ((بناه

السادة ـزإثر))كدمة عمومتهن أبناء وبني بينه حصل املساحة،اٍع تلك إىل فخرج
احلبط تسمى حدوداً ملنطقته وحدد بئراً وحفر ومسجداً داراً ا وبىن وهي،الواسعة

والصديق للعدو أمنيةٌ وال،حدود البالد لسلطة وال املتنازعة القبائل من ألحٍد حيل ال
السادة يقوم حىت كان من كائناً أحد على فيه تعتدي أن اجملتمع فئات من غريهم
أهله إرضاء أو املقتول دية حتديد أو املسلوب وإعادة األمر يف بالنظر ،املذكورون



 
 )( 

ا النظام األحداثوهلذا جمرى على عظيم أثر املطلقة الروحية السلطة على القائم ألمين
البالد آخر،يف موقع يف ذلك .وسنتناول

مسجد عليه يطلق والذي املذكور املسجد أن األخبار نقَلَةُ ذكر ))لصور((وقد

جبواره القاطنني بالسادة معموراً أمره بادئ جي،كان هلم املوالون البدو لسونوكان
جبواره ويدفنون موتاهم فيه ويغسلون ويصلون وينامون عدة،فيه حوله تنتشر إذ

اجلهات كافة ومن مجاعةٌ،مقابر فيها دفنت كبريةٌ قبةٌ الشمالية اجلهة يف تالحظ كما
السادة شخصيات آل،من سادة من جلماعٍة عديدةٌ قبور فيه صغري حوش وخلفها

ال بكدمة القاطنني حوش،سادةاحلامد يتوسطها كبريةٌ مقربةٌ الغربية اجلهة يف تقع كما
السادة من أخرى شخصيات به احلوطة،،دفنت صاحب علي بن مهدي احلبيب منهم

بوبكر بنت ية السيدة ضريح فيه آخر حوش الغربية اجلنوبية الناحية من الفقيه وجبوار
يف مناقبها ذكرنا النور((واليت . ))لوامع

جيتمعوهل حيث رمضان شهر من عشر السابع يف ومشهود عامٌّ ختم املسجد ذا
والتذكري املواعظ ومساع الوالدين وبر املعروف وخطبة الوترية لقراءة البالد مث،أهل

املمتدة الساحة تلك يف القبور لزيارة م،خيرجون إىل ينتقلون ـزمث املنصبن )١(ل

احل أطراف وأخذ القهوة وشرب املباركة،ديثللسمر الليلة هذه ـزوتصادف ولن
الكربى بدٍر ووقعة أمساء،القرآن بقراءة حيتفل أن بالبالد حلوله منذ أيب اعتاد وقد

امل يف املعتاد الدرس إقامة بعد الليلة تلك يف بدٍر أهل ـزشهداء .لن
                                                                 

احلامد) ١( عمر بن أبوبكر السيد ـيبه،هو تنص مرحلة خالل املذكور املسجد أوقاف املتويل وهو
وفاته حىت البالد ـانو،على ق ـام قي مع املذكورة األوقاف هذه اضمحلت ـالحوقد اإلص ن

الثورة قيام بعد البالد يف .الزراعي



 
 )( 

بعض يصلي باجلول حلوله منذ كان الوالد سيدي أن باإلشارة جدير هو ومما
موقعال عن لبعده فيه الصلوات يدمي ال ذلك مع ولكنه املتداعي املسجد هذا يف صلوات

وصادر وارد من الناس حركة به تكثر الذي السوق وعن العلم طلبة سكن وعن .املدرسة

مدلوٍل ذات عمارةً يعمَّر ال واالندثار اإلمهال من حاٍل على املسجد هذا وظل
من رمضان شهر يف إال جبوارهسليٍم املقيمني السادة أبناء فيه يصلي حيث عاٍم كل

األخرى الصلوات وبعض والوتر التراويح عام،صالة تربع١٣٨٦-١٣٨٥وحىت
األوىل قواعده على املسجد هذا ببناء العطاس طويل بن فضل بن حمسن الفاضل السيد

البالد مساجد وأحسن أمجل من صار حىت وجديداً حديثاً .بناًء

فجعلهوق البالد هذه يف بالتعليم عهده آخر املسجد هذا الوالد سيدي اختار د
ومراجعته وقراءته لعبادته ومعتكَفاً ومعتزالً وأوالده خلاصته مدرسةً أو فكان،معهداً

وإماماً خطيباً اجلامع يف يصلي حيث اجلمعة يوم يف إال غريه إىل يعتاده .ال

ف خالل معموراً املسجد هذا بأحوروظل الوالد سيدي إقامة يف،ترة وخلفه
املشهور علي بن حممد األكرب األخ فيه والصالة بعمارته واالعتناء به والذي،االهتمام

األراضي إىل الوالد سيدي سفر منذ واخلطابة واإلمامة الدعوة خليفة هناك أصبح
عام على،١٣٩٢املقدسة اخلري أهل مع بالتعاون حممد األخ قام هذاوقد توسيع

املتزايدة الناس أعداد ليستوعب الثالثة للمرة . املسجد



 
 )( 

ـ الليلح مجل باهارون آل مسجد
حسن بن الليل مجل حممد العالمة الشيخ ذرية من باهارون آل السادة يعد

يف ذلك ثبت كما اللّه أسد بن الظهرية((املعلم نصه٦٤ص))مشس :مبا
باحسن(( هارون بن علي بترميوأما باهارون آل وبالد)١(فعِقبه ومبرباط

واملخا وسربايه ومساران واهلند وأحور وجاذب والغيضة والسواحل ودثينة البوقيس
ومقدشوه واخلريبة عريق،))إخل..واليمن تاريخ البالد هذه يف هلم أن ترى ولذلك

تارخييٍة عصوٍر خالل هلم وكانت جوانبه وأُمهلت معظمه علىاندثر خاصةٌ مدينةٌ قدميٍة
باهارون آل مدينة تسمى البحر ساحل من اليوم،مقربٍة حىت قائمةً آثارها زالت ،وال

السادة هؤالء ودفعت بالبالد مرت اليت املتتالية احلروب خالل وأُمهلت اندثرت وقد
األرض من شىت بالد إىل أحور من اهلجرة .إىل

هذ أن واضح فاألمر حال أي الرئيسوعلى السوق طرف على القائم املسجد ا
املندثر العدد ضخامة على يدل مما باهارون آلل املنسوبة الكثرية املقابر به حتيط للبالد

البالد يف العريقة الشجرة هذه .من

اليت الطاحنة احلرب فترة خالل حىت بأصحابه معموراً املذكور املسجد ظل وقد
البالد ا آ،شهد إليه تصل وبساطةُمل املبىن ِقدم حيثُ من إال الدمار وال اخلراب ثار

دمه،بنائه الدولة سلطات قامت حىت السلفي تركيبه حال على ظل فقد ولذلك
عام وواسٍع كبٍري جامٍع إىل  . )٢(١٣٨٣وحتويله

                                                                 
السالالت) ١( أحد اسم املوقع هذا من .حِذف
ـك) ٢( ذل يف ـت قُرئ ـعريةً ش قصيدةً اجلديد املسجد بافتتاح االحتفال عند الوالد سيدي كتب

فيها قال :االحتفال



 
 )( 

صاليت ليصلي العام ذلك خالل الدين مجال مسجد من الوالد سيدي انتقل وقد
والعشا والتفسرياملغرب والقرآن الفقه دروس به ويقيم اجلامع هذا يف عرفت،ء كما

حىت أسبوع كل من اجلمعة لصالة وإماماً به خطيباً اجلامع هذا افتتاح منذ نفسي
عام البادية يف مدرساً البالد من .١٣٨٧انتقايل

التغيري قام أن بعد إال املسجد هذا يف الصالة عن الوالد سيدي يعزف مل و
البالد يف الدينية،السياسيُّ للحفالت دائماً موقعاً املبارك املسجد هذا كان وقد

وعيد شعبان من والنصف حمرم من والعاشر عرفة ويوم البخاري كاختتام السنوية
واالستفادة للتذكري طلباً الناس هلا جيتمع اليت املناسبات من وغريها النبوي ،امليالد

جا بنائه إعادة منذ الكبريةوذلك للجموع مالئماً وصار بناؤه اتسع عاماً،حيث .معاً

رمضان شهر من والعشرين الثالث اليوم يف واحتفالٌ عامٌّ ختم املسجد وهلذا
واألناشيد األدعية قراءة بعد ووعظهم األمة بتذكري الوالد سيدي فيه يقوم املبارك

اجل،املعتادة على املنتشرة القبور لزيارة خيرجون املسجد،مث من والشرقية اجلنوبية هة
أمحد بن اللّه ـد ـب ع السيد أخرى مرةً تأسيسه منذ املسجد هذا يف باإلمامة ويقوم

أمحد بن عبدالرمحن املؤرخ للسيد الشقيق متعددٍة،احلامد مواطن يف ذكرناه والذي
الترمجة هذه .من

                                                                                                                                                    

الشَّعاِئِر هِذي عظم ِلمن ِنهنيئاً اللّه ِديِن املَفَاِخِرشعائِر عم
ِلِتجارٍة قَدَّموا ِلقَوٍم واَألواِخِرهنيئاً اُألىل يف يسمو ـح ـْ الرِّب ا
يف كاملةً أثبتناها .))ديوانه((وقد



 
 )( 

عل درَّب قد كان املدينة هذه من الوالد سيدي سافر األخوملا واخلطابة اإلمامة ى
اجلامع هذا يف اجلمعة ليوم واإلمامة اخلطابة بدور اآلن يقوم حيث حممداً .)١(األكرب

عام وإدخال١٤١٦ويف اجلامع مسجد بتوسيع قام من اخلري أهل من اللّه هيأ
له جماورة أراض وإضافة فيه القدمي عام،القسم خالل البناء تنفيذ ومت،١٤١٧ومت

شعباناف من النصف ليلة الليلة١٤١٨تتاحه بتلك أقيم يج احتفال . يف

                                                                 
ـارون) ١( باه آل أبناء أحد وتنظيفه بشؤونه واالعتناء املسجد هذا يف باألذان يقوم ـو،كما وه

حجالن أمحد بن سعيد بأحورالسيد املتبقية باهارون آل بيوت جمموعة من وهو .باهارون،



 
 )( 

 
حيصى، يكاد ال ما والتقاليد العادات من ا و البالد هذه إىل الوالد سيدي وصل

ومدمر مضرةٌ وعادات تقاليد ومنها ومفيدةٌ حسنةٌ وتقاليد عادات رمحة،ةٌفمنها فقام
احلنيف اللّه دين إىل والرجوع واالستقامة اإلصالح إىل بالدعوة عليه خنتار،اللّه وهنا
وقواعدها ا كيا وصارع عاجلها اليت والتقاليد العادات هذه من :صوراً

وسيطر بقائها شروط أهم من معدود القبلية القوانني يف بالثأر وهو،ااألخذ
ومظاهرها ظواهرها بكافة للحياة املدمرة اهلمجية التحديات أخطر من وهو،أيضا

وأَمالً اجملتمع تركيب من جزءاً صار حىت األجداد عن اآلباء عن األجيال توارثها عادةٌ
ِرجاِهلا آماِل والثأر،ِمن للدماء بالتعطش التاريخ يف معروفةٌ قبيلةٌ باكازم آل وقبيلة

وينقصوهلا يزداد القبيحة العادة هذه خطر أَن ِإالّ ؛ املضمار هذا يف معروف رصيد
القبائل هذه مع عالقتها حسب وعلى البالد يف احلاكمة السلطة قوة حسب ،على
املدينة حدود جتاوز أو الصحراء يف أوغل كلما الشر يتوجس واملرء قريٍب وقٍت وإىل

وال الدولة تأثري مدى عن أو،سلطانبعيداً لألسفار يضطرون الذين أولئك وخاصةً
كاحلطب الضرورية املنافع بعض جلب أو األرض لسقي البالد أطراف إىل اخلروج

ذلك وغري وامللح ال. والسمك باإلنسان العبث هلم حيلو الذين اجلهالء فالبدو
منف رجالً أو ضعيفاً مسكيناً صادفوا إذا القتل جرمية ارتكاب يف طمعوايتورعون رداً

أو متثيالً أو قتالً م يبطشوا أن السمك بائعي حىت أو التجار من مجاعةً أو ميلكه فيما
ومتاٍع ماٍل من معهم ما يأخذوا مث ـزجملرد،ضرباً طمعاًن أو السلطان إلثارة قبيلٍة و



 
 )( 

انتباهه وإثارة عطائه أراض،يف على املنهوب يكون قد اليت القبائل بني التحريش يهاأو
محايتها يف وإثارة،أو اآلمنني بتهديد إال رده جيدوا مل جديٍد أو قدٍمي لثأٍر أَرعن ِلردٍّ أو

السالح من العزَِّل يف .القلق

فترات خالل وخارجها البالد ربوع يف الوحشي البطش صور تعددت ولقد
يف حىت إرهابيٍة سلطٍة أقوى ميثلون البدو غدا حىت بعدها وما بيوتاحلروب قعر

البالد أهل وعامة واملساكني اليت،الفقراء ـات ـاع ـج ـم ال بلةً الطني ويزيد
البعض بعضهم أذية إىل فتدفعهم باخللق ـك ـت ـف يفسر،ت ما ـزوهذا ولن

قبائل من سعد((العشرات أحور))آل إىل احملفد من الزراعية املواسم قرب مع عام ،كل
إىل الوصول سبيل يف والتهديدفريتكبون واإلرهاب األذى ألوان كل واحلبوب الغذاء

خاصاً أماناً ميلك كان من إال املباشر اآلذى هذا من يسلم مل و السالح، بقوة
علينٌّ أو سريٌّ بالبدو اتصالٌ له من أو سالٍح صاحب أو من،كسلطاٍن يكون أن أو

البادية على واهليمنة السيارة حق هلا اليت السادة حوطتهمأو،بيوت يف ساكن هو ممن
وأهله نفسه محاية على القدرة له كان ممن .أو

وبني واحلاضرة املتمردة القبائل بني والتناحر البالد إىل الوالد سيدي وصل وقد
قائم السلطان وإدخال،بيوت بينهما الربيطانية احلماية تدخل بعد التوتر حدة خفت مث

األ لضبط وحملية إجنليزية عسكرية والعامقوة اخلاص األمن واستتباب على،حوال ولزم
املخفية الفتنة نار إطفاء يف يساهم أن الدينية احلكمة ولسان اإلصالحية الدعوة رجل

الصدور رماد الرمحن،حتت شريعة يف اإلنسان بقيمة يذكرهم فقد،وأن ولذلك
وإ بالدعوة للجهر رئيساً مكاناً املسجد منرب من الوالد سيدي بنياختذ األلفة شاعة



 
 )( 

وآله عليه اللّه صلى عبداللّه بن حممد شريعة يف إخوة املؤمنني بأن وتعريفهم الناس
.وسلم

القول أحسن من حب على جمبولةً واألرواح للقبول مهيأةً النفوس وكانت
والطول احلول لرب النية املسجد،وأخلص من الدعوة وسائط امتدت فقد ولذلك

الع االحتفاالت كافةإىل يف وأتراحهم أفراحهم يف البادية إىل ومنها واخلاصة امة
البالد ذه احمليطة واألجناد األمن،األغوار إىل الناس يدعو الوالد سيدي يكد مل و

اللسان هذه من يطلبون أفواجاً الناس جاء حىت والتآلف واحلب البناء إىل ـود ـل واخل
تغشاهم أن وسكنا،احلكيمة قطرهم مواقع أخذ،هميف حيث كذلك األمر وكان

واحلضر البادية بني يتنقل تعاىل اللّه رمحه والعزبة،الوالد والقفر،والقرية
ألفت اليت قدمه على أو يستأجره محار على أو احملبني أحد سيارة على واالخضرار،

اجلالل رب اللّه إىل الدعوة سبيل يف واالنتقال اخلا،الرحلة الدعوة هلذه أثروكان لصة
اللّه بعون خالهلا وتالشى قالئل أعواٍم خالل مثارها الناس جىن عظمى وفائدةٌ كبري

استثناًء اللّه حبمد فأصبح قاعدةً كان الذي الثأر بقاعدٍة،خطر ليس .والشذوذ

البالد هذه أهل يعتقد صغري جبلٌ أحور ملدينة الشرقي الشمال يف جنيةًيقع به أن
السيول عليها،تشرب يطلقون الذي،))دهسا((وكانوا اجلدب أن ويزعمون

الناس من أَِلفَتها اليت حقوقها تريد اليت اجلنية هذه غضب سببه البالد به .تصاب



 
 )( 

املزعومة اجلنية هذه يعظمون والعقد احلل أهل من مجاعةٌ املدينة هذه يف كان لقد
هل حيصىوحيملون ال ما واألكسية واألطعمة الذبائح من عاٍم كل يف هلذه،ا وجيعلون

زوجها إىل العروس تزف كما هديتهم فيه يزفون مومساً العجيبة .الظاهرة

اجلنية تلك من إشارةٌ تسبقه الكبري احلفل هذا موعد أن كله ذلك من واألغرب
شر على مزعجةً أصواتاً يصدر ليليٍّ بطائٍر هناكاملزعومة معروٍف ويل قبِة من بارزٍة فٍة

الديِن((يدعى السلطان،))مجالَ وخيرب ذلك عليه يطلق كان كما دهسا منصب فيأيت
حبقها تطالب دهسا بأن السوق يف وينادي يف،باألمر جبولة املنصب هذا يقوم مث

يك ما واألموال والدهن التمر من احلوانيت وأصحاب التجار من يأخذ فيالسوق
الغريب املظهر ـذا ه ـة ـاج ح موكٍب،لسد يف األيام أحد صباح يف وينطلقون
املذكور اجلبل ذلك حىت كبٍري األحجار،رمسيٍّ على منها ويرمون ذبائحهم فيذحبون

ويأكلون يسرياً من،شيئاً مجعوه ما عليه ويرمون اجلبل ذلك على األكسية وينشرون
مجعو مما ذلك وغري والدهن العجيبالتمر اخلرايف الغرض هلذا بالسقيا،ه ويتفاءلون

الشمال وذات اليمني ذات الذبائح ذبح بعد الدماء اجتاه يشاهدون اجته،عندما فإن
الوادي من الناحية تلك يف تقع البالد من مناطق بسقيا تفاءلوا مييناً اجته،الدم وإن

األخرى اجلهة بسقيا تفاءلوا الشمال إىل .الدم

رمحهوكا الوالد سيدي على لزم واحلضر البدو نفوس يف متأصلةً سيئةً عادةً تلك نت
املنتشرة السيئة العادات ضمن ا حيار أن تعاىل البالد،اللّه تلك أهل على شنع فقد ولذلك

شديدةً حماربةً م وحار م اإلسالمية،عاد والعقيدة الناس على خطرها .وبين
وظه األمر احتدم كانواوملا ممن كثري غَِضب اجلاهلة األمة يف االستجابة آثار رت

القبيحة العادة هذه حساب على اجلنية،يرتزقون هذه شر من دعوته يف أيب وحذروا



 
 )( 

ترحم ال من،اليت هو شيء كل بأن م ـ ـره ـواط خ وطَمأَنَ الوالد سيدي فضحك
تعاىل تعاىل،اللّه قولَه جعلْ{ : وتلَى يؤِمنونَِإنا ال ِللِذين أَوِلياَء الشَّياِطني .)١(} نا

البالد يف االستسقاء صالة الوالد سيدي ووجهاء،وأعلن السلطان إليها ودعا
املسنون،البالد هو كما فيهم وخطب م وصلى االستسقاء لصالة اجلميع فخرج

اللّه،واملشروع استجاب وقد إال ينقضي اليوم ذلك يكد مل األمطارو وجاءت الدعاء
متاماً،والسيول واضمحلت السيئةُ العادةُ ِتلكُم . وذهبت

                                                                 
ـا) ١( وجوِده ِضدَّ الوالد سيدي يِقف مل مستحسنةٌ عادات اآلخر الوجه يف أيضاً بأحور ،كانت

احلجة ذي عشر بعيد األطفال احتفال منها موسى،كان عشر ا ـد،ويسمو بع ـون وخيرج
يرجتزون البيوت على يدورون موسى((: الغروب املسلمني،عشر ترحم اللّه اللّه،يا يا آمني

ـده،                 ،))آمني عن يقفون الذي البيت أفراد من ذكٍر فرٍد لكل والسالمة العمر بطول ويدعون
ـوت البي ـى عل يدورون أن بعد املساجد يف جيتمعون حيث عرفة يوم يف األمر هذا ويتوِّجونَ

قوهلم مثل يف التصدق :سائلني
الكبارهو(( عشا قشاره،اعطونا واال فاره،عيده ذحبنا ـاره،وال البح ـت بي ـد ،))عن

املساجد يف ويقتسمونه يناسبهم ما ا يأخذون الدراهم من شيئاً م .فيعطو
الكرعان بيوم يسمونه ما م عادا لطيف من أيضاً كان ـرم،كما حم من العاشر يوم ،وهو

مول كل أن األهايل يعتقد محيث من يؤخذ أن البد الليلة تلك يف ـزوٍد ـهن والدت موقع إىل له
ويقولون رأسه كرعان((: ومسقط شبعان،الليلة النيب .   ))عبد

مهمٍة فائدٍة ذات العادة هذه أن رأيت ـع،وقد موق ومعرفة الطفل حياة بني يربطون حيث
وأسرته وأبيه أمه وبني جهة من عا،والدته كل حمتاج هو والدتهإذ تفصيل منهم يسمع أن ٍم

املناسبة هذه يف ـدقة،وموقعها الص انتشار م عاد على اليوم هذا يف الوالد سيدي أضاف وقد
والعوائل األسر بني الزيارات وإقامة واألرامل واأليتام الفقراء .على



 
 )( 

العريب البحر ساحل من مقربٍة على أحور مدينة ما،تقع على األهايل ويعتمد
وحيتاٍن أمساٍك من الوهيب العطاء من الصيادون به ر،يسعفهم يجِدب قد غموالبحر

وأرزاقه ومائه احمليط،عطائه جملاهيل وفَريسةٌ نهبةٌ ومكاٍن زماٍن كل يف والصيادون
األقوال امسه،وخرافات البحر ساحل على يقع البالد هذه يف هامٌّ مركز هلم وكان

األمساك،))البندر(( فيه الشباك،جيففون فيه وأدوات،وينشرون القوارب وحيفظون
املختلفة .الصيد

وعجيٍب غريٍب لكل مالئماً مسرحاً املغامرين الفقراء هؤالء بيئةُ كانت ولَما
امتناِع سبب أن الصيادين نفوس يف استقرَّ فقد خملوقاته وعجائب البحر أحوال كغرابة
السواحل ويسكنون البحار ـونَ ـوب ـَج ي الذين اجلان هيمنةُ هو العطاء عن ،البحِر

ضريبةً لَهم األمساكوأَن بوافر ليجود البحر مياه يف ترمى أَنْ البد .سنويةً

شاةً عاٍم كل يأخذون كانوا إذ ؛ سيئةٌ عادةٌ الصيادين لدى نشأت فقد ولذلك
حيةٌ وهي نصفني وسطها من ا ويقِْسمو موكٍب،مسينةً خالل البحر يف ا يرمو مث

خمَصَّصٍة حبريٍة ورقصٍة ما،رمسيٍّ مجلة سهنتوه((: يرددونومن فيما لكم .))هذا

هرع حىت املَِهينِة اجلاهليِة والقاعدِة املَِشِني األمِر بذلك الوالد سيدي عِلم أَنْ وما
وحده اللّه على االعتماد إىل م ـ ـوه ـدع ي ـراٍت وم مراٍت الصيادين مواقع إىل

القبيحة العادة هذه دعوته،وترك يف له معيناً اللّه فترةٌوكان متض مل إذ ؛ العادلة
تأثريها وأبطل النفوس يف العادة تلك اللّه طمس حىت يف،قصريةٌ الوالد سيدي وأبدهلم



 
 )( 

عن املتواترة واألدعية املأثورة واألذكار األوراد من وشيئاً اللّه آيات تالوة ا مكا
وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى اللّه .رسول

بعد اللّه احلنيوشاء ذلك منذ الوافر بالعطاء جيود أن للبحر تلك،ذلك تندثر وأن
رجعة ـر ـي غ إىل اجلاهلية عدد،العادة البسطاء الصيادين أولئك من أليب وأصبح

املكلوس كآل واملتعلقني احملبني اهلور،من مخيس،وآل حسن الشعيب والشاعر
وما واملساين البندر أهايل من وكثري القرىوأوالده، من .حوهلا

 

مل إذا مبس املولود الطفل تصيب اجلن أن ا عادا يف العجيبة البالد هذه أهل يزعم
والدته))خيطّر(( مكان من قريباً تكسر مث ـبيضٍة ب والدته مبسٍّ،عند العروس وتصاب

ا زوايا يف تكسر بيضتِني أو ببيضٍة دخوهلا عند تحطْ مل ـزملإذا املسافر،لن ويصاب
م مدخل يف البيض من عدٍد كسر بيته إىل دخوله تسبق مل إذا مبسٍّ ـزالقادم لهن

مروره املفاجئة،وطريق احلساسية نوع من كبريٍة جلديٍة بانتفاخاٍت طفلٌ أصيب وإذا
جسده أحناء كافة على إمرارها بعد بيضتِني أو بيضٍة كسر .لزم

ق يف تسمى كما األرواحواخلطرة قوة من مسٍّ أو إصابٍة كل هي البالد أهل اموس
اإلنسان مل بعا احمليطة من،الشريرة متخصصات نساٌء له اإلصابات هذه ومعاجلة

على ا متر بالبيضة اخلبرية العجوز تأيت إذ ؛ الفطرية وامللكات والدهاء اخلربة ذوات
عجيبٍة غريبٍة بكلماٍت تتمتم وهي املريض حواج((: قوهلاك،أجزاء حواج،يا ،يا



 
 )( 

سهنتوه فيما لكم ومن))هذا املريض على نفثات عدة وتنفث تفالت عدة وتتفل
فراشه املطاف،حول آخر يف الشر((: وتقول  . ))طار،طار

والدنا بذل ما رغم اليوم حىت الناس من كثٍري يف مستأصلةً العادة هذه تزال وال
ج من تعاىل اللّه وزواهلارمحه امتصاصها يف جهيٍد أن. هٍد هلم يؤكد كان حيث

يكون ال اإلصابات هذه عالج وأن اللّه يذكر مل إذا اإلنسان حياة يف أثراً للشياطني
الشيطان من والتحصن تعاىل اللّه بذكر أثر،إال تقوي األعمال هذه مثل متابعة وأن

الناس نفوس يف تعاىل،الشيطان جعلْنا{:قال يؤِمنونَِإنا ال ِللِذين أولياَء . } الشياطني

شعبان من النصف عيد إقامة البالد هذه أهل عادات الشباب،ومن خيرج وفيه
وأفخر املالبس أزهى يلبسون وهم االجتماعية والفئات األعمار كافة من والشابات

جيوبون معروفةًاحللي أغنيةً خاصٍة بنغماٍت يرددون وهم املنازل ويدخلون :الطرقات
لّله شوي لّله ـوديشوي لعم يا لّله شوي
للّه شوي لّله ـوديشوي ـع ت ال قبلة يا أال

امل أهل على جيب أولئك دخل ـزوحيثما من ثيا يتأملوا أن بعد إكرامهم ل
ويتفك ووجوههم الفتياتوحليهم يف اجلمالية والسمات املالمح يف أن،رون وما

هذه مثل يف قسمته يعتادون مما ذلك غري أو التمر أو احللوى من نصيبهم يأخذوا
م إىل ينتقلوا حىت ـزاملناسبة آخرن العصر،ٍل قرب حىت الباكر الصباح منذ ،وهكذا

الغروب إىل جتواله يف منهم البعض ميتد الغالب،وقد يرضخنويف الفتيات مجاعة أن



 
 )( 

اهلدايا وأكياس القفف حبمل تقوم السن يف كبريٍة امرأٍة غالب،لقيادة يف وتكون
الشعبية لألغنية الصوتية املوسيقى رئيسة هي لدى،األحيان اجلماعة معرِّفة أيضاً وهي

ا يدخلو اليت واملساكن البيوت وقائدةٌ،أهل خاصةٌ معرِّفَةٌ مجاعةٌ .معروفةولكل

املدينة، أهل لدى املناسبة ذه مألوٍف غري اهتماماً يرى العجيبة العادة هلذه واملتأمل
واألضحى الفطر عيدي من أفضل عندهم هي واستعداد،إذ إعداد أجلها من ،وهلم

واعتداد مستمكنةٌ عروس،وعادات دخلته بيٍت كل أن املستمكنة العادات هذه ومن
إخراججديدةٌ البيت هذا أهل على وجب جديد مولود به هدف أو العام ((خالل

عاٍم،))الشويلاله كل الصدقة ينذر .وبعضهم

وأحسبه ـ خطرياً مرضاً أن والدواء الداء حتمل اليت العادة هذه نشوء سبب كان وقد
واألفراد باجلماعات وأودى السنني إحدى يف البالد اجتاح قد ـ وذهب،اجلدري

واألطفال والنساء الرجال من املئات إىل،ضحيته وفد اخلطرية النكبة تلك خالل إنه ويقال
ونواحي بدوعن املعروف الصاحل الويل العمودي عيسى بن أمحد الشيخ ساللة أحد البالد

املبارك الوادي ذلك من قيدون مبدينة واملدفون من،حضرموت بالناس حل ما رأى فلما
واحمل باالبتهالالبالء اخلروج إىل والفتيات والنساء األطفال مع اخلروج إىل الناس دعا نة

البالء وكشف للقضا ردٍّ من ذلك يف ملا واحملتاجني الصغار على والتصدق بالفرج ،والدعاء
الصحيح احلديث نصوص بذلك وردت من)١(وقد الليلة تلك بربكة يتعلق فيما وخاصةً ،

املكرم ي،شعبان ويربماليت أمر كل فيها .قضى
                                                                 

شعبان) ١( عن سأله من على جواباً وسلم وآله عليه اللّه صلى قوله فيها ـهر((:واألصل ش ذاك
فيه الناس العالني،يغفل رب إىل األعمال فيه ترفع شهر ـا،وهو وأن ـي عمل يرفع ان فأحب

عباس،))صائم ابن عن روي فيما قوله النصف((: وكذلك ليلة كلها األقضية يقضي اللّه إن



 
 )( 

ـزوملا الغريبن املظهر ذلك وشاهد البالد ذه تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي ل
هذه وراء الكامن اخلطر أدرك ؛ والشباب والنساء الرجال فيه خيتلط والذي املريب

العذاب وباطنها الرمحة ظاهرها اليت وحماربتها،العادة إبطاهلا إىل علَناً هبوذ،فدعا
له ذلك،فاستجيب شأن يف والنهي األمر أويل املعروف،إىل املظهر هذا منع .وأُعلن

بالناس يفتك القاتل الوباء عاد حىت العادة تلك انقطاع على جديد عام مير مل و
والصغار الكبار يتساءلون،ويلتهم وهرعوا املألوفة م عاد مبنع الناس وتشاءم

ا إعاد أمر يف على،ويتوسطون اقتصارها بشرط ا إعاد على الوالد سيدي فوافق
واإلناث الذكور من هذا،الصبيان يومنا إىل اجلميلة العادة واستؤنفت األمر ذلك فتم

واالحتشام التهذيب من شيٍء .مع

العادات بعض البالد هلذه الوالد سيدي نقل أن احلسنة البدعة قبيل من كان وقد
ا م ممارسا عن مجاعاٍت،جلاهليةالبديلة مجاعاٍت املدرسة طلبة مجيع إخراج ذلك فمن

وقراءة األولياء ضرائح وزيارة الدينية األراجيز وإنشاد بالدعاء واالستسقاء لالستغاثة
باآلخرة الزائر تذكر اليت املقابر تلك يف والتوبة،الفاحتة واإلنابة اخلشوع يف سبباً ،وتكون

مب أو البالد قحط عند تعاىلوذلك اللّه لكتاب الطالب بعض ختم .ناسبة

ا ودعو لتذكريها أوقات وختصيص املرأة لتعليم تشجيعه أيضاً ذلك وفتح،ومن
امليمونة املدرسة ضمن للبنات تعليميٍّ يف،صفٍّ املرأة لتعليم بادرٍة أول ذاك إذ وكان

                                                                                                                                                    

شعبان بالتصنيف،))من العلماء أفردها رسالتنا،وقد ذلك يف احل((وانظر التائه فيمادليل ريان
شعبان من النصف ليلة عن  . ))ورد



 
 )( 

البالد بعض،أحناء النسائية الصفوف هذه على ائتمن األمناءوقد وقد،التالميذ
عليهن جيب وما البنات آلداب حاويةً شعريةً منظومةً هلن .وضع

يتعلق فيما وخاصةً ترمي مبدينة األسالف عادات من كثرياً البالد هذه إىل نقل كما
املوصلة العادات وأفضل الدينية املناسبات يف االجتماعات وترتيب الصلوات بأذكار

تعاىل اللّه مكان،إىل املشروعة البدائل إجياد على تعاىل اللّه رمحه منه حرصاً ذلك كل
البالد ا تزخر كانت اليت اجلاهلية القبيحة نتناوهلا،العادات عادات منها زالت وال

املتواضع اجلمع هذا .ضمن

احلز وإظهار امليت على النياحة وباديةً حضراً البالد هذه أهل عادات بألواٍنومن ن
األوىل اجلاهلية عادات يف،من قتالً املوت يكون عندما وإزعاجاً إقالقاً األمر ويزداد

خاطفٍة ـٍة ـيَّ ـِل ـب قَ معركٍة أو ـٍت ـيَّ ـب م غدٍر .حادثِة

ـئْصالَها اسِت جعل تمكناً النسوة يف اهلمجية العادة هذه ـت ـن ـك ـم ت ـد ـق ل
ا على العصيبة األمور اجلديدمن بأحور،لداعية حلوله منذ الوالد سيدي فإن ولذلك

البشع األمر هذا حملاربة املمكنة الوسائل كافة استخدام يف جهداً يأل أهم،مل ومن
ذلك يف :وسائله

اللّه،-١ بآيات وختويفهن وتعليمهن لتوعيتهن البالد مساجد بعض يف النسوة مجع
امل هذه من املدينة لنساء كان كبريوقد نصيب حيث،وعظة عظيم أثر ا هلن وكان

املُفاجآِت عند خاصةً املدينة نساَء ينتاب الذي اجلنوِن ِجماح القرآنيةُ الدعوةُ كَبحِت



 
 )( 

أصالً،القَدِريَِّة تنقطع مل ا أ مع الشيِء بعض األصوات اجتنبت،وخفضِت وإمنا
جيٍب شقِّ من اجلاهليِة اجلاهليةمظاهر بدعوى ودعاٍء خدوٍد على،ولطِم وأُسِدلَ

واستسالماً به إمياناً والقَدِر القضاِء هيبةُ .املوت
ال ن إ حىت مستدمياً طغياناً اجلاهلية عادات عليهن طغت فقد البادية نساء أما

واأللفاِظ األساليب أَبشِع ارتكاِب عن يرتدعن وال بالنصِح احلوادثيبالني ،عند
يف النُّوَّام ويزِعجن ويولِْولْن يصرخن أفواجاً املدينة إىل يِفدنَ واآلخر احلني بني وكُن

األوقات من وقٍت يف البادية من أحد قُتل أو مات إذا الليل .هِجيِع

أولياء-٢ ومواجهة ملواجهتهن خيرج تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي كان وقد
ومرتفٍع جهوريٍّ بصوٍت ويذكرهنَّ إىل،أمورهن اللّه ذات يف االنفعال به يصل وقد

به يطُفْن الذي القتيل عليه حيمل الذي النعش أو القرب عن لتفريقهن العصا محل
وخميٍف ومزٍر بِشٍع منظٍر يف بالرجال األحداث،وخيتلطن تلك من صنوفاً شهدنا وقد

مب جرت اليت بعضاملخيفة ضحيتها ذهب قبليٍة معارك خاللَ وضواحيها أحور دينة
احلاضرة وأهل .البدو

البالد يف اجلديد الداعية يتخذه الذي املباشر األدب خرب النسوة،وشاع فكانت
ظهوره أو بقدومه إشعارهن مبجرد النعش أو القرب عن مكاٍن،يتفرقن يف جيلسن وقد

يولِْولْ القرب موقع من مفهوٍمقريٍب وال واضٍح غري بكالٍم .ن
يف-٣ وأجدى آخر أسلوباً عهده آخر يف تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي واختذ

تسري أو نائحةٌ ترافقه ميٍت على الصالة حيضر ال كان إذ ؛ الشنيعة الظاهرة هذه حماربة
قربه على تقوم أو جنازته أقوى،يف وأثر أبلغُ جناح القرار هلذا نفوسوكان يف



 
 )( 

االمتناع ذلك خشية اجلنائز شهود من سلفاً النساء مبنع األمور أولياء يقوم إذ البادية؛
عظيماً أمراً يِعدُّونه .الذي

على صولةً لَه أَن بالبديهة ترى وسليماً متكامالً مبدأً الدعوة دافع يكون عندما
الباطل على وهيمنةً السيئة زهوقاً  { ،الظواهر كان الباِطلَ اشتد،}ِإن فقد وهلذا

عند عليه اللّه رمحة الوالد سيدي ـزغضب املدينةن يف شاهده ِلما البالد هذه يف وله
الزواج مناسبات يف سيئٍة عاداٍت من والظاعنة املستقرة اجملتمع فئات ومن والقرى

اليت بالنساءواألعياد الرجال وخيتلط احملظور فيها يف،يرتكب املرأة حرمة وتستباح
والفعل،اإلسالم القول يف احلشمة إىل والرجلَ املرأةَ دعا يضِربن  { ،والذي وال

ِزينِتِهنَّ ِمن يخِفني ما ِليعلَم .} ِبأَرجِلِهنَّ

إقا البالد هذه يف البداوة طبع من كان علناًلقد أفراحهم يف الشعبية م ألعا ،مةُ
تسليٍة جمرد األمر معتربين األلعاب تلك يف النساء مشاركة من يتحرجون ال وكانوا

مرغوٍب لالستمتاع،وهلٍو احملافل هلذه جيتمعون وصوٍب حدٍب كل من الناس وكان
الشعراء بني الشعرية املناظرات ولسماع النساء .برؤية

ا صوت املوبوءوقطع اتصالَها وشوَّش باخلطيئة املشوبةَ األفراح هذه يقام،حلق فال
فجأةً عليهم يهبط وتراه إال إليهم يصل أن الوالد واستطاع بدٍو أو قريٍة يف عرس

واالختالط الفساد على م جرأ عليهم ويعتب باللّه التوبة،يذكرهم إىل ويدعوهم
اجلا العادات هذه عن ما،هليةواالخنالع رفض أو خمالفته على يتجاسرون ال وكانوا



 
 )( 

وتذكٍري موعظٍة من هلم يف،يقدمه ولكنهم ؛ متأدبني خاشعني ينصتون كانوا بل
فرحهم مكان أو قريتهم عن خروجه مبجرد عنه نهوا ملا يعودون األحيان وقد،غالب

فيما يشاركهم ال تائباً معتزالً النصيحة وعى ممن بعض فيهيتجرد أولئك،هم من و
وكثري عهداً،كثري األفراح إقامة يف وأمر شوكةٌ له ممن الوالد سيدي يأخذ وقد

املَشني االجتماع هذا مثل عن باالنتهاء قاطعاً بإقامة،ووعداً هؤالء مثل فيكتفي
النساء موقع عن منفصلةً الرجال لدى،ألعاب يستساغ ال كان اإلجراء هذا ولكن

وطباعهمغالبي م قلو يف الفساد حمبة اختلطت الذين الناس عن،ة معرضني فتراهم
ا ألصحا ظهورهم مولني .االحتفاالت

حيث أطرافها بعض أو املدينة وسط يف املختلطة األلعاب هذه تقام وقد
من الرُّحَِّل الظاعنني ـات ـئ ف م ـ ـيِّ ـخ يسمَّونَ))احلجور((ت سالالتوهم،كما

األساس موقعهم ِحجٍر((سوداء حضرموت))بالد حمافظة من،من مشتقةٌ ونسبتهم
يظهر كما بالدهم األرض،اسم يف يسيحون تقريباً عاٍم كل يرحتلون كانوا وهؤالء

واملال الرزق مصادر عن حىت. حبثاً والتقائهم الجتماعهم مهمةً قاعدةً أحور وكانت
يف منهم الكثريون األصليةصار بالدهم عني على ا السكىن على،ضِّلون فهم وهلذا

واختالطاً وغناًء لعباً الشعبية األلوان من وافٍر يزجرهم،نصيٍب وال رادع يردعهم ال
تكرب،زاجر حيث م وبنا نسائهم باشتراك إال وأفراحهم م ألعا قناة تستقيم وال

واملشار املتفرجون ويِفد وصوٍبالدائرة ـدٍب ح كل من .كون
تكاد باألصوات ممتزجةٌ والطبولُ األخري أو األوسط الليل هزيع يف مرٍة من وكم
ويلعبون جيتمعون حيث إىل متجهاً وسراجه بعصاِته أيب خرج السماء عنان ،تشق
الوالد سيدي خيال ظهور حني األحيان أغلب يف واستدراك سبق الفرح ألهل فكان

وع اجتاه،صاتهبسراجه كل يف هرباً كاجملانني يتفرقون هلم،فتراهم تسبق مل إذا أما



 
 )( 

يتفرقوا حىت وعصاته بصوته شيئاً منهم نال فلرمبا انتباه وال هذه،رؤيةٌ تنقطع مل و
أولئك عروق يف املتأصلة الغريبة واالمتداد،العادة والكثرة القلة بني هي وإمنا

الت،واالحنسار كان الولرمبا اللوايت النساء يف منه أكثر الرجال أصاب قد الفعلي أثري
تذكرةً وال موعظةً األفراح،يشهدنَ يف أمورهن وأولياء أزواجهن يطاِلبن فتراهن
املختلط اللعب ـرَِّة كَ عليهم،بإعادة اإلنكار خشية واإلحجام اإلقدام بني والرجالُ

اللّه بشريعة الداعي احلق لسان .  من

ـت ـان ك ـٍة ـئ ـي س عادٍة ـر ـت ب هو األمر هذا مثل يف يذكر ما أفضل ولعل
األفراح خالل ـة ـن ـدي ـم ال يف ـُوِل اُألص ـةَ ـم ـِك ـح ـت ـس ذلك،م كان

من االحتجاب عدم ـاِل((هو ـبَّ يف))الط الطبل آلة على الضرب يحكم الذي
والنساء للرجال والزواج اِحلناء وال،حفالت بأساً عليه بالدخول يرين ال وكُنَّ

أو يرغب ومن ا دعا شأن وحقّر العادة هذه على شنع القرآن صوت ولكنَّ ؛ حرجاً
فعلها على إحدى،يشجع إىل فأوعزوا الشأن ذلك يف والنهي األمر برجال واتصل

م عدداً وتدرِّب الشعبية اآلالت وبقية الطبل على تتدرب أن واإلماءاإلماء النساء ،ن
اليوم إىل النساء مل بعا ـبَّال الط الرجل اتصال ذلك بعد .وانقطع

التخلف أسباب لتفشي نتيجةً وحضرموت اليمن بالد من كثٍري يف الزار أمر انتشر
والبدائية سيدي،واجلهل بذل اليت األدواء أفتك من الوبيل الداء هذا كان ولذلك

جهداً حماربتهاالوالد يف قريباً،بالغاً كان ملن الوجود منعدم االطمئنان كان لقد



 
 )( 

النساء أو الرجال من الداء بذلك املصاب مسكن من اإلصابات،مسكنه وغالب
ذلك ملثل أهلٌ ن أل وحدهن النسوةَ .تتغشى

هلا والوايل الداعي لزم حىت ـاٍة ـت ف أو بامرأٍة الزار عفريت يحلّ أن يحضروما أن
م دعو وشيوخ اجلن ومثلها،،زبانية املناسبة هذه يف أَِلفَت حيث إىل األقدام وتسرع

النسوة وتزغرد الطبول وتضرب رأسها عند ويغنى وتبخر وتعطر املصابةُ املرأةُ وتزيَّن
يٍج عرٍس حفلَ غدا األمر شبِه،كأن حالِة يف ـة ـاب ـص ـم ال واملرأة ذلك كل

اآلذان تصمَّ أن تكاد اليت الصاخبة واملزامري الطبول بأصوات إيقاعيٍّ انسجاٍم مع .اإلغماء

واهلذيان العبث من احلد هذا ـد ـن ع األمر يقف تلبية،وال قائمة تبدأ وإمنا
الزار عفريت يعشقها اليت مطلوٍب،املطالب كل يحضر أن األمر صاحب ويلزم

األمر كلّف مهما .ومرغوٍب

للمال احملطمة العادة هذه يف عليهم واهليبة الغضب سوط الوالد سيدي ومحل
والعيال وعلناً،واحلال سراً م وطرِقهم،وصاح م بيو يف القرآن تالوة إىل ودعاهم

يف وهيمنتهم الشياطني أثر يزول حىت واألوراد باألذكار والتحصن وعالنيتهم وسرِّهم
والدعو اإلسالم القرآنيةأبناء ظلموا. ة مبا عليهم القول البدعة،وحق هذه تقلصت إذ

به األمر صاحبه على يعاب مما معدوداٍت أعواٍم خالل أصبحت حىت تدرجيياً املشينة
بوجوده إظهاره،واالدعاُء أو بآثاره التعلق هذه،أو يف حنن أنفسنا نعرف نكد مل و

أثراً أصبحت قد الزار وخرافة إال عٍنيالبالد .بعد



 
 )( 

األعمال إىل يتجهوا أن الومهي املرض ذا اإلصابة يدعون ممن كثري واضطُر
وعلى عليهم بالفائدة تعود اليت األعمال بصنوف واالنشغال والرعي واحلرف اليدوية

والتدمري،أبنائهم القلق ببوادر وشعر وتربم أحدهم صدر ضاق يهرع،ولرمبا فتراه
سي يقيم حيث الشفاءإىل فيها اليت البينات اآليات وتالوة الدعاء يطلب الوالد دي

شكوراً وال جزاًء الناس من أحٍد من ينتظر أن دون للناس هذه،والرمحة يف عرفْنا وقد
ضمن ذلك بعد أصبحوا بالزار املرضى ِعداد يف كانوا والنساء الرجال من أفراداً البالد

امل المنحاق نتيجةً األصحاء املشنيقائمة الشيطاين .ظهر

وجولةٌ صولةٌ البالد هذه يف للشيطان كانت الذي،لقد الغرور اللّه وعد فيها أنفذ
تعاىل قوله يف إبليس حزب من كان ملن فِإن{ : أوعده ِمنهم تِبعك فَمن اذْهب قال

موفُوراً جزاًء جزاؤكُم است،جهنَّم مِن علَيِهمواستفِْزز وأَجِلب ِبصوِتك ِمنهم طَعت
ِإال الشَّيطَانُ يِعدهم وما وِعدهم واَألوالِد اَألمواِل يف وشاِركْهم ورِجِلك ِبخيِلك

العظيم((} غُروراً اللّه ] .٦٤-٦٣:اإلسراء[))صدق

ر يف تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي إقامة كانت معولقد جهاداً البالد هذه بوع
األعمال يف ومثاالً حسنةً وقدوةً واخلرافات للبدع وحماربةً والعادات النفس
ظَهر األرض قَلَبِت أن بعد خارجها إىل انتقاله يوم حىت ا حلوله منذ الصاحلات،

الصاحلني ألبنائها والرَِّج،اِملجنِّ باخليل اجلَلِْب كَرَّةَ الشيطان أعوانهواستعاد يد على ِل
واجلاه واملال السالح ملكوا الذين ورجاله،وأباليسه دينه حماربة يف اللّه نعم وسخروا

العظيم العلي باللّه إال قوة وال حول وال .ودعوته،



 
 )( 

شأ يف السماوية الشريعة ألمر يرضخوا ال أن املتحاربون القبائل توريثِاعتاد ن
أبداً،النساء ممكٍن وغري مستحيالً أمراً ذلك . ويرون

القبائل يف العادة هذه استحكمت وقد السفلى العوالق بالد إىل الوالد سيدي وجاء
املدينة إىل كتابة،ووصلت يرفضوا أن السيئة العادة هذه على التعصب م وبلغ

يف العلم أهل عند املعهودة بالصفة الشرعية املرياثالوصية هلم،تقسيم يتخذون بل
حقوقهن من النساء فيها حيرمون جاهليةً .وصيةً

اليت املواقع كافة ويف واجملالس املساجد يف الظاهرة هذه على الوالد سيدي وشنَّع
واملناسبات لعقوهلم،يزورها املخاِلفَِة املطالَبِة هذه من البداوة من كثري وامتعض

يبح،اجلاهليِة املعلموأخذوا أمام احلرج طائلة عنهم ترفع وحيٍل خمارج عن هلم ثون
هلم ماٍل،والداعي مقابل شرعيٍّ حقٍّ من هلن فيما النساء من النذر صفة بعضهم فأخذ

ديٍد و بإكراٍه يكون وحني املرأة،معٍني رضا على له حجةً املكتوبة الصيغة هذه فيأخذ
الشرعي مباهلا .بالتصرف
البعض منهواستجاب يطلبون وداعيهم معلمهم إىل وهرعوا البادية من اآلخر

ورسوله اللّه يرضاها اليت الشرعية القسمة شأن يف الوالد،توجيههم سيدي فكان
الشرعية القسمة على م ويدلو التركة هلم يقسموا كي العلم طلبة على . حييلهم

من القبائل من وأوديتهما وأحور احملفد نواحي يف زال إىلوال النساء يورث ال
أمراً،اليوم يراه للنساء التوريث ولكن والتقوى الصالح من جانٍب على بعضهم إن بل

ومستقبحاً حلقهن،مستحيالً ومانع بناته توريث عدم على مِصرٌّ وهو مات من وهناك
باللّه والعياذ  . الشرعي

 



 
 )( 

السفلى العوالق لبالد القبلي اجملتمع يف طاغيةً اجلاهلية الظاهرة هذه أرض(ظلت
وال،)باكازم رادٍع ودون علناً متارس اخلطرية الظاهرة وهذه الوالد سيدي وجاء
والسالطني،وازٍع احلكام بعض حياة يف مناذج منها صورتني،وحصل يف وتتلخص

:جاهليتني
امل: األوىل النساء عليهنخطف والدخول بيوت،زوَّجات من عدد يف جرى وقد

والدول .القبائل
واهية: الثانية أسباب حتت الحٍق وقٍت إىل العقد وتأجيل الزواج .إقامة

الدخول قبل العقد تقدمي بضرورة البعض جهل ـك ذل ـن السيد،وم روى وقد
البدا من لعدد جرت الصور هذه من صورةً احلامد مهدي بن نواحيعبدالرمحن يف وة

.أحور
املدينة خارج القبائل أبناء من عشرةً السنني إحدى يف زوَّج الزواج،فقد متام وبعد

ـز الوالدن سيدي إىل يأخذهم أن منه وطلبوا املشايخ أحد على ضيوفاً أحور إىل لوا
قالوا: فسأهلم،للعقد ؟ من العشرة: عقد ألوالدنا قالوا: قال،عقد ؟ يتزوجوا مل :أ
العقد،بلى نريد الزواج بعد اآلن الفعل،وجئنا هذا ويعترب جيوز ال هذا أن فأخربهم

للدين . خمالفاً
انفراٍد على اخلرب وأخربه الوالد سيدي إىل م وقعوا: وقال،فذهب بداوة هؤالء إن

عقد غري من سيذهبون عنفناهم وإذا احلرج هذا تبحث،يف أن واألفضل يرتدعوا ولن
ع الورطةهلم هذه من خمرٍج له،ن وقال غضباً الوالد هذا: فاستشاط من خمرٍج أيُّ

له فقال الواضح؟ واحلرام ينفع: السٍّفاح ولن ويعِرضوا سيذهبوا هكذا هلم قلنا حنن إذا
شريعة وال وعظٌ شرعيُّ،معهم خمرج إال هلم معنا العلم،وال طلبة بعض الوالد فاستشار



 
 )( 

املسألة مبعناها: فقالوا،يف اإلسالم دعوة إليهم تصل مل جاهليني هؤالء اعتربنا إذا
وعقدهم دينهم هلم جندد البنات. الصحيح من وتوكيٍل بإذٍن اإلتيان منهم الوالد فطلب

وشاهدين للعقد جديد،املتزوجات من هلم وعقد واالستغفار التوبة منهم .وطلب

أرض من احملفد ناحية يف جرت أخرى حادثة يفويف الوالد سيدي كان باكازم
اجمللس يف يوجد بدوي رجل عن الضيافة أثناء فأخربوه املشايخ وجهاء أحد ضيافة

سنني عشر منذ امرأةً شرعيٍّ،تزوج عقٍد غري من األوالد من مجلة منها فغضب،وله
عليه النكر وشدد ووعظه فعنفه به فجيء الرجل عن ليسأل وقام الوالد فقال،سيدي

معناهالبدوي البنت: مبا والد عند يل،الغلط يعقد رضي ـه،ما ل ـدي ـن ع عاد
أي ـ ـع ـم باملهر: ط له وفيت وما زوجيت فأخذت ـ ـر ـه ـم ال من جزء
العقد عين اجمللس،فمنع يف كانا اللذيِن واحلاكم القاضي على الوالد سيدي فصاح

هلما ال: وقال يغضب أن ختافون وال بالدكم يف هذا عليناحيصل ! لّه
فوراً البنت لوالد جنوٍد بإرسال الوالد سيدي بعد،وأمرهم به وجاؤوا فذهبوا

وتوعد،ساعاٍت فتهدد ابنته زوج ورأى اجمللس إىل الوالد،ووصل سيدي له : فقال
قال ؟ عقد غري من رجل يأخذها أن لبنتك يكمل: ترضى حىت له عقدت ما واللّه

عنده يل ا،الطمع سيدي الرجلفقام حنو بعصاه الناس،لوالد فقام سالحه الرجل فأخذ
مل،فأمسكوه سا الشيخ والقاضي حنتوش احلاج احلاكم من القضية معاجلة وبدأت

السياسي الضابط ومعهما جنيد مبا،حممد يويف ما ما والرصاص البنادق من له فجمعا
لألب وسلموه الزوج على الوالد،بقي وأمرهم الزوج مع به فتابواوجاؤوا بالتوبة

والصالة بالدين واالهتمام اللّه إىل الرجوع على للرجل،وعاهدوه مل سا الشيخ عقد مث
شرعياً الوالد،عقداً له سفاح: وقال كلهم ترثهم،أوالدك وال يرثونك فكان،ال



 
 )( 

ويقول باستغراٍب الوالد لسيدي وينظر يضحك عشرة: البدوي قدهم وين،عيايل
مع معاد ؟ احلاصلوديهم إال . نا

غضبه واشتد وتكلم قام املسجد يف املغرب صالة بالناس الوالد سيدي صلى وملا
املخالفات ارتكاب إىل اجلهل م بلغ حىت البداوة بني اجلهاالت عموم من وبكاؤه

رادع دون علناً باهلداية،الشرعية هلم دعا حياة. مث يف القبيحة الصور من وهذه
. البداوة



 
 )( 

إىل قلوب أَِنسِت حىت وضواحيها املدينة يف يجلِْجلُ احلقِّ صوت بدأ أن ما
النبوي احلديث ضمن الدخول يف وشوقاً حباً ا ونصر ا وآزر القرآنية ألن((: الدعوة

النَّعِم حمِر من لك خري واحداً رجالً بك اللّه .))يهدي

وتباينتول الدعوة للسان ـيِّرِة اخلَ املساندِة شخصيات تعددت فقد ذلك
املختلفة االجتماعية واملواقع االختصاصات حسب ا املساندين،مساعد أولئك فمن

به الصادعني احلق :على

مهدي-١ بن عبداللّه بن علي بن عيدروس السلطان
الكلمة وصاحب البالد ا،سلطان فضل له كان واالستقراروقد الدائم جللوس

عام البالد ذه مروره عند تعاىل اللّه رمحه الوالد لسيدي اهلجرة١٣٦٢اآلمن ،من
ال يف عليه وشدد الفكرة له قدم ـزحيث ولرسولهن للّه وداعياً معلماً البالد ذه ،ول

العلم ملساعدة وسعه يف ما كل فعل عيدروس السلطان أن الوالد سيدي ذكر وقد
وانتشارمهاو والثانية،الدين األوىل املدرسة إنشاء يف املادية املسامهة حيث من سواٌء

املدرسة طلبة ضمن أبنائهم إدراج يف األهايل وترغيب للمعلمني املالئمة األجور ودفع
.اجلديدة

السلفية العادات جذور ترسيخ يف الوالد سيدي مع اإلجيايبَّ موقفَه ينسى ال كما
ا البالدوحماربة يف اجلاهلية ومظاهر بيته،لفساد وأهل بأوالده خاصةٌ عنايةٌ له وكانت



 
 )( 

واإلفادة االستفادة على الطلبة ومزامحة التعليم على حتريضهم حيث عنه،من وتذكر
سيدي مع عالقته وصدق نيته وحسن سريرته صفاء على تدل وممازحات مباسطات

واملواطنني التجار من وأعوانه العلمالوالد عام،)١(وطلبة تويف اللّه١٣٦٨وقد رمحه
.  تعاىل

عيدروس-٢ عبداللّه احلاكم
السلطان بعد البالد يف الفذة الشخصية التنفيذية،وهو السلطة مبثابة وكان

للدولة األمين والسياسة،والذراع والدهاء احلذاقة من جانٍب على كان كما،وقد
اخل وأهل للخري حمباً شأن،ريكان يف الوالد سيدي مساعدة عن ينفك ال كان ولذلك

باإلثبات وجديرةٌ هامةٌ أمور به املنكر،وحتققت عن والنهي باملعروف :ومنها،األمر
والتذكري-أ للدعوة واحلضر البادية أفراح غشيان يف له والتشجيع للوالد .السماح

احلو-ب إغالق بشأن الوالد قدمه الذي الرأي يفإمضاء العامة واألماكن انيت
الصالة للتأكد،أوقات األسواق على املرور يف بذاته احلاكم وقام سارياً األمر فصار

األمر مفعول سريان يغرِّم،من كان بل طويلةً مدةً سارياً التقليد هذا ظل وقد
أيام ثالثة مدة أوالسجن املال من شيئاً .املخالف

ـ و-ج املواصالت أمر اللّهتيسري إىل الدعوة سبيل يف على،الرحالت كان وقد
بعد فيما السلطة هلم آلت الذين أبناؤهم الرجال هؤالء بعد من الطريق .هذا

                                                                 
ـاه) ١( مسين ـذي وال أحواهلا وبعض البالد عادات عن آخر مجٍع يف بالتفصيل عنه احلديث تناولنا

ـ أحور((ب تاريخ يف اَألحور  . ))الطرف



 
 )( 

عند-د اجللد حد إقامة إعالن على م وأعوا واحلاكم السلطان قبل من املوافقة
العز أمحد بن حممد الشيخ قضاء خالل املواطنني أحد من الزنا فعل ألحورثبوت ،ب

اجلامع املسجد ساحة يف اجلمعة صالة بعد اجللد مت .)١(وقد
ـ تكون-ه اليت تلك وخاصةً القريبة رحالته بعض يف الوالد سيدي مرافقة

والنساء الرجال فيها وخيتلط البادية أفراح .خالل
احلامد-٣ عمر بن أبوبكر البالد((السيد ))منصب

املُحنَّ العلَم السيد بنهو بكر أيب بن ناصر بن بكر أيب بن عمر بن أبوبكر اجلد ك
عبداللّه بن ـاب((علي ـص ن ـوىل ))م

السيد)٢( عمه بعد املنصبة ـدة س توىل ،
ناصر بن بكر أيب بن وكرمه،مهدي بذكائه بكر أيب الشيخ آل من أسالفه عن ومتيز

يف املعنوي التأثري على النافذة وقدرته ولطفه معشره البالدوحسن أصيب،قبائل وقد
اخلارق بالذكاء عوضه اللّه ولكن ؛ اإلبصار أداة بفقد عمره من مرحلٍة خالل
مساع مبجرد حىت أو غالباً عرفه إال أحٍد يد على يده يضع ال فكان النادر واالستبصار

األصوات من غريه مع كان ولو بعيٍد من يف،صوته واسعةٌ ويد طويلٌ باع وله
ا والسلطاتختفيف القبائل بني البالد يف القائم يطول،لتوتر الذي العداء وامتصاص

الطرفني على البالغ بتأثريه احلاكمة السلطة بيوت يف،بني الطوىل اليد له كانت كما
واحملفد أحور طريق على واآليبة الذاهبة القوافل أو،تأمني ماله سِلب ملن يدفع وقد

ك إذا عنها عوضاً تأمينهجتارته ومواقع سلطته إطار يف جرى قد السلب ذلك وقد،ان

                                                                 
ـ) ١( إض القائم الدولة سلطة يف الدين تأثري عن ناجتاً احلد إقامة يف القائم العدل هذا أنكان إىل افةً

اجملتمع يف مرموقة غري شخصيةً كان بالزنا ـرة،املتهم م الدولة على القضاء ضغط تكرر وقد
الدولة سالالت أحد من اجلرمية ثبوت حني احلد،         ،أخرى إقامة عن وأتباعه السلطان فأحجم

وفاته إىل استمرت والسلطان الوالد سيدي بني جفوة ذلك بسبب .وحصلت
الصو) ٢( صانظر امللحق يف املشجرات،٥رة بعض يف ملا خالفاً الصحيح هو هنا املثبت . والنسب



 
 )( 

هلم حيلو قد الذين البدو على ليعرضوها القافلة أفراد أحد مع مسبحته بإرسال يكتفي
املارة وسلب الطريق حصيناً،قطع حصناً وللقافلة مانعاً هلم .فتكون

جبنابه املتعلقون كثر داره،ولذلك على له،بأمرهالصادرون،الواردون فكان
واألجناس والطبقات الفئات كل من واملارة والبدو بالزوار خاصٌّ مسكن ،بذلك

الكبرية،))املَقْدم((ويسمونه واملصروفات الطائلة األموال عليه كان،وتصرف وقد
كل إىل دعوته إبالغ من الوالد سيدي متكني يف به يستهان ال دور الفاضل السيد هلذا

والبعيدةاألص القريبة والبقاع نصر،قاع شأن يف املتحركة الشخصيات من وكان
القرآنية والدعوة بعد،احلق املقدام السيد هذا عند الوالد سيدي تزوج ـزوقد ولهن

تقريباً عامني مبدة أحور ذلك،مبدينة بعد تأكد إذ ؛ وسديداً موفقاً االختيار وكان
ال بتلك الوالد سيدي ااستقرار وحلوله .بالد

اخلري واجتماعات العلم جمالس حضور عن املفضال املنصب هذا ينفك ال وكان
فيها يذكر مما واالستفادة حلضورها البالد أهل وتشجيع شغف،والدعوة له كان بل

وأشعارهم وأحواهلم م وكراما األسالف وأخبار قصص لسماع نصيب،عجيب وله
وأوراد م حزو من يسمعهوافر جهوريٍّ بصوٍت صباٍح كل مالزمتها عن ينفك ال هم

م جبوار ـزاملارة واألخالف،لهن األسالف أمساء فيها جيمع يوٍم كل طويلة فواتح وله
األشراف السادة .وغالب

املساجد بعض يف الوالد سيدي جملالس مالزماً اإلدراك حد بلغنا أن بعد عرفناه وقد
ب،واملدارس جملسه الدينفمنها مجال مسجد يف املغرب يف،عد للمولد وجملسه

العصر صالة بعد مخيٍس كل هاشم الشيخ يف،مسجد الفجر صالة بعد وجملسه



 
 )( 

اجلول كل،مسجد حيرص اللّه رمحه كان اليت واخلاصة العامة اجملالس من وكثٍري
عام اللّه توفاه حىت منها واالستفادة حضورها على ط١٣٧٠احلرص مرض ويٍلبعد

تقريباً العامني على تزيد مدةً وروحه جسده ك .أ

طويل-٤ بن فضل بن حمسن ))العطاس((السيد

وحنِك واِالتِّزاِن القدِر جاللِة من فخيٍم مستوى على مربٍّ وأب جليلٌ سيد
احلياة وممارسة عجيبةٌ،التجاِرِب الصِّعاِب جتاوِز يف وقدرةٌ قويةٌ ِهمَّةٌ نكا،وله

غالب أن رغم البلد هذا يف واالجتماعية والعلمية األدبية النهضة عناصر من عنصراً
وجوده أوِليَّاِت إلقامة ويكدح احلياة يكافح يتيماً أبني يف قضاها كان األوىل ،حياته
واحلراثة بالتجارة واشتغل أساسه وموقع رأسه مسقط أحور مدينة إىل عاد ،مث

و مكانةٌ فيها له واصطبار،اعتباروكانت .ومعاجلةٌ

البالد يف حلوله منذ الوالد لسيدي قوياً عضداً يف،وكان خٍري واسطة كان بل
اخلرية املشاريع من النرية،كثٍري البالد،واملبادرات أحيت إىل،اليت انتقاله بعد وحىت

رأسه ومسقط لبالده ونصرياً مراعياً ظلّ ا وتوطنه .عدن

أشار معاناتهوقد فيها شرح شعريٍة أبياٍت يف اجلليل السيد هذا ملكانة الوالد سيدي
البالد هذه يف اخلري أسباب إلقامة يف،واصطباره وحمٍن صعوباٍت من ا واجهه وما

واإلصالح الدعوة نشر ما،سبيل مث األمر بادئ ا بإشاد قام اليت املشاريع يعدد وفيها
عقبات من إمتامها يف يقول،واجهه :وفيها

جرى ِلمشروٍع باحلَجروانظُر ـىن ـب ـي س ـٍت ـي ب



 
 )( 

أَجِلِه ِمن ِمحنٍة ضرركم ـا ـن ـي ـق ـلَ ت وكم
نقِْلنا ِلِشركَةْ ـرَّوانظُر ـَ اَألب ذاك )١(وِلمحِسٍن

الذي األمِر يف قام املَطَرقد ـا ـي ح البالد يحِيي
جاِهز خٍري ؟دستور ظَهر وما اضمحل كيف

مضى مشروع كالقَمروكذاك اِإلضاَءةُ ِمنه
بسرعٍة حطموه الِفكَرقَد كُل ـتَّت ـش وت

ما بعد سأُحِصي ؟ماذا وانحسر ظَين خاب قد

رمحه الوالد سيدي ـرة ـذك م يف ـدت وج للعاموقد تعاىل من١٣٦٣اللّه
بعد ـزاهلجرة واحدن بعام بأحور كان،وله اليت املادية املعامالت لبعض تفصيالً

السيد
عن وكيالً املدرسني وبعض الوالد لسيدي بتسهيلها يقوم طويل بن فضل بن حمسن

العولقي علي بن عيدروس .السلطان
القول جانب: ومجلة على كان املذكور السيد القويإن والتأثري الوقّاد النشاط من كبري

واخلري الدعوة ونشر البالد مصلحة سبيل بأحور،يف امليمونة املدرسة مكتبة يف والزالت
هو كان الذي واالجتماعي الثقايف النادي ملكتبة إهدائها وتاريخ امسه حتمل كثريةٌ كتب

املباركة الزمنية احلقبة تلك خالل وحمركيه مؤسسيه .أحد

األمور وإصالح الدعوة إبالغ يف الوالد لسيدي واملُِعينِة املؤثرِة الشخصياِت تلك :ومن

                                                                 
يليه) ١( والذي البيت هذا يف إليه املشار هو طويل بن فضل بن .حمسن



 
 )( 

باهارون-٥ عمر بن هارون السيد



 
 )( 

احلامد-٦ أمحد بن عبدالرمحن )١(والسيد

مسيط-٧ بن عبداللّه بن أبوبكر والسيد
العزب-٨ أمحد بن حممد )٢(والشيخ

حممد-٩ بن مل سا بامزاحموالشيخ جنيد

يف والراغبني وفعلهم بقوهلم إليه الداعني للحق املناصرين البالد أهل من كبري وعدد
والدين العلم الصاحلني،انتشار السلف ا،وسلوك ذا أحور يف مقيماً كان من ،منهم

لذكرهم اجملال يتسع ال واملدن القرى بعض يف خارجها كان من .ومنهم
 

                                                                 
احلامد) ١( أمحد بن عبدالرمحن العالمة ـد ـي ـس ال ـو ـاد،ه أحف ومن أحور مدينة مواليد من

ذكره اآلنف حمسن بن مهدي ـرموت،احلبيب حض إىل ـافر س مث أحور يف السيد هذا تعلم
ـيات شخص ـرف وع ترمي رباط مبدارس عصره علوم من وغريها والعربية الفقه دروس وتلقى

آنذاك القائم وفقيهاً،العلم معلماً أحور إىل والتستر،وعاد اخلمول إىل مييل كان فلم،وألنه
مس يف الناس بإمامة واكتفى اخللق بني داعيةً ـالةيظهر الص شعائر وإقامة حمسن بن مهدي جد

البالد يف يقام مما ذلك وغري .واملوالد
وأشعاره) ٢( الوالد سيدي مساجالت عن الكالم عند احلاشية يف ترمجته .ستأيت



 
 )( 

اليت األوىل للسنة احلول متام ـزمع املشهورن بكر أيب بن علي الوالد سيدي ا ل
البار االبن لرؤية اشتياقاً يزداد حبضرموت والده كان السفلى العوالق وخاصةً،ببالد

الطريق مسافة كطول بينهما طالت قد الزمن مسافة اجل،أن منويسمع أبوبكر د
تلك أهل نفوس يف الصحيحة اإلسالمية القواعد إرساء يف املبارك ابنه أخبار املسافرين

للّقاء،البالد وتوقاً اشتياقاً خيربه. فازداد خاصةً رسالةً امليمون البنه كتب وهكذا
إليه السفر على العزم يرتب وأنه رؤيته إىل بشوقه مركوٍب،فيها إرسال منه ويطلب

الطريق مسافة قطع على به يستعني .مالئٍم

املركوب عن يبحث أخذ حىت الوالد سيدي إىل بكر أيب اجلد رسالة بلغت أن وما
بامزاحم جنيد بن حممد بن مل سا املتفاين ـب ـح ـم ال الشيخ بواسطة وملا،املالئم

الرحلة جتهيزات من أمكنه ما جهز املنشودة البغية امل،وجد صاحبه لهوكلّف الزم
حضرموت يبلغ حىت السفر يف جيتهد أن حميفوظ سعيد كرامة البالد إىل دخوله منذ

الرمادي اللون ذي اجلميل املركوب حىت،لذلك بكر أيب للجد لزمياً يبقى أن وأخربه
أحور إىل معه .يعود

الفيايف يطوي القوافل طريق على متجهاً القوي األمل مركوب البالد وغادر
مثانيةوالقفار أياٍم ترمي،خالل إىل به بلغ إىل،حىت القرار))بلعشر((ووصل حملة

به،واالستقرار ودار املشتاق األب نفس يف مبلغه السرور بلغ مشهوداً يوماً وكان
ـاً ـين ـِع م للرحلة ورآه ومتحبباً متعجباً فيه وتأمل .دورات



 
 )( 

حىت قليلٍة أياٍم سوى املركوب وصول على مير مل العدةو أعد قد أبوبكر اجلد كان
املدة القبلة،وأحصى أرض حنو للسفر االستخارة،واستعد صالة يصلي أن وقبل

هناك العلوية الدائرة وسيد القوم شيخ الستشارة أوالً يذهب أن الوادي،رأى ،تاج
النادي بتسهيل،وسيد الفاحتة لطلب الدين شهاب بن عبداللّه بن علوي احلبيب

.طريقال

عن النافع احلديث من قسطاً علوي واحلبيب أبوبكر اجلد من كل أخذ أن وبعد
احلبيب على السفر يف فكرته أبوبكر اجلد عرض م ومقاما وأحواهلم واألسالف األهل

الفاحتة منه وطلب مث،املكاشف مطبقاً صمتاً الدين شهاب احلبيب من اجلواب فكان
موضوٍع إىل مفاجئاً الدينانتقاالً شهاب بن علوي احلبيب فيه ـل ـرس ـت اس آخر

مرةً السؤال كرر اللّه رمحه أبوبكر احلبيب ولكن ؛ فيه استِشري فيما الكالم خشيةَ
جواباً جيد مل ولكنه واستوفز،أخرى أكرب اهتماماً أظهر األخرية املرة وطلب)١(ويف

املرتقب السفر فاحتة يرتب أن احلبيب ا،من له علىفقال مصراً رآه ملا علوي حلبيب
شيئاً إشارته من يفهم مل و قربت((: األمر رخصة،املنية شي ما بوبكر قال))يا أو ، :))

قربت أيب،))العويزة اجلد مسمع على القوم خلليفة فيه املأذون الغيب كشف ووقع
بقلٍم يوصف ال وقعاً ٍم،بكر كَِل أو بأسلوٍب عنه يعرب القلقوتغري،وال وبدأ األمر

اخلطري األثر ويواري الصرب يتكلف أخذ الذي الصاحل احمليا اجلد،جيتاح واستودع
اهلول فرط من حتماله أن تكادان ال ورجاله املكاشف ظلمِة،شيخه يف ينظر وخرج

فيه خلْف ال الذي الوعد دنوَّ ويفجر،األجِل الصدر يشق أن يكاد املنية وزحام
.الدماغ

                                                                 
يقُم) ١( ولَما للقيام يأ من ِجلسةَ جلس . أي



 
 )( 

ِليعاد فراشه احلني ذلك منذ املسنونة،ولَِزم الشرعية وصيته واستدعى،وكتب
امللتاع ولده لدن من بأن،املرسول االبن خيرب وأن أتى حيث من يعود أن وأخربه

قيل مما أكثر األمر من شيئاً يبني مل و السفر يف يرخصوا مل رسالةً،السلف وسلمه
والت التحية حتمل .سليممستعجلةً

ومنها حجر إىل مث دوعن طريق على أدراجه حميفوظ سعيد كرامة احملب ورجع
ملنصب تابعةً كانت قافلةً عرقة))عرقة((اصطحب إىل باداس أمحد ومنها،الشيخ

السفلى العوالق بالد إىل الوعد،))أحور((توجه ذلك بعد بكر أيب اجلد حياة تطل مل و
أيام ثالثة من فراشه،تقريباً)١(أكثر على مستسلماً املنية أدركته وأسلم،حيث
يوم بارئها إىل عام٢٦الروح من شعبان شهر يناهز١٣٦٣من عمٍر عن اهلجرة من
عاماً والستني األبرار،اخلمسة رمحة اللّه حتتها،رمحه من جتري جناٍت وأسكنه

ار ا،األ املشهور حممد بن بكر أيب جده قرب يف حممدودفن األعلى جده فوق ملدفون
املشهور أمحد .)٢(بن

                                                                 
اجلد) ١( ووفاة شهاب بن علوي احلبيب وعد بني التقدير هذا ـنجاء م وردت رسالٍة يف علوي

فيها قال املشهور بكر أيب بن علوي علوي: العم احلبيب له تسافر: قال يصلح وركع،معاد
عنده للحضور ودعانا استخار وبعدها العصر قبل ـر،االستخارة ونش ـالتراحم ب ـى وأوص

والتآخي . الدعوة
ا) ٢( أسالفه أحد قرب يف امليت يدفن أن ترمي يف العادة ـربجرت الق ذلك على مير أن بشرط ملاضني

من مهمةٌ،عاما٤٠ًأكثر مسألةٌ الواحد القرب على األموات بتعاقب االهتمام مسألة فإن وهلذا
األفراد وفاة تاريخ ا ـهور. يعرف املش أمحد بن حممد األعلى جده قرب يف دفن أبوبكر ،فاجلد

وال قرب يف املشهور بكر أيب بن علوي العم دفن ـويكما عل ـن ب بكر أيب اجلد ـهورده ،املش
املشهور عبدالرمحن بن علوي اجلد قرب يف املشهور جيالين عبدالقادر العم دفن .وأخرياً



 
 )( 



 
 )( 

وفاقٍة عسٍر أيام املشهور علوي بن بكر أيب اجلد وفاة أتت،كانت قد فاجملاعة
تقريباً شيٍء كل جتهيز،على عن فضالً يقتاتون ما ـدون ـج ي األحياُء يعد مل و

وأوالدهوص،األموات أهله من حضر من على األمر أوالده،عب من ذاك إذ وكان
األعمام صغرياً،وعلوي،عبدالقادر: بترمي وكان الغزايل عليهم،وحممد وأشكل

القاسية الظروف تلك يف التجهيز أرسله،أمر الذي املركوب غري األمر يفرج مل و
لوالده أحور من الوالد ب،سيدي بعضهم األثرياءفاقترح أحد على رهنه أو ومت،يعه

ولواحقهما والدفن التجهيز بأمر يقوم مبا الكاف حمضار الثري السيد على .بيعه
يطوى وسفراً يذكر خرباً ابنه إىل املشتاق احلبيب جسد وأصبح األمر وانقضى

األحياء ألسنة على بن،وينشر علوي للحبيب كشف أن الكرمي فضل من وكان
ال بالدشهاب إىل راحالً الطريق يف املنية لفاجأته وإال القريب الوفاة موعد عن دين

السفلى .العوالق

على أمجع مل العا يف مثيلٌ هلا يوجد ال واليت ـ ترمي يف املألوفةُ املراسيم تمَِّت أَنْ وما
إىل)١(األموات وكتب األمِر همَّ الدين شهاب بن علوي احلبيب حملَ حىت ـ

                                                                 
ـيت) ١( ال ـبالِد ال بعِض سوى البالد كافة يف احلدوِث نادرةَ ترٍمي يف العلَِويَّةُ السَّلَِفيَّةُ الترتيبات تعدُّ

أساس عن الترتيباِت هذه حبضرموتنقلت ـات،ها الطرق يف موته عن يعلنون امليت مات فإذا
البالد يف املوت إعالن اخلاصة وظيفتهم رجاالً ويستأجرون أي،واحلارات ـك ذل يف ـيس ول

يف النوويُّ اإلمام حققه كما مستحسن هو بل .))اجملموع((كراهة
الل تلك منذ روحه على القرآن قراءة بفتح ذلك خالل يقومون ـعكما جيتم ـث حي ـة حظ

ـرآن،الرجال الق وقراءة والتحميد والتهليل بالتسبيح يقمن حيث النساء عند احلال وكذلك



 
 )( 

تسيد اليت والدعوات واإلشارات البشارات حتمل خاصٍة تعزيٍة رسالة الوالد ـزي لن
وسالماً برداً القلب يقول،على لوالده بعثه الذي املركوب عن له :وكتب

اآلخرة(( مركوب صار الدنيا ))مركوب
نفس،)١( يف عظيم أثر للرسالة وكان

كبري قدراً وروحه نفسه من امتصت الوالد أملسيدي قطع الذي اخلرب همِّ من اً
املرتقب للقادم .االنتظار

                                                                                                                                                    

روحه إىل ويهدى ـالةُ،والذكر الص عليه تقام حىت وتكفينه غسله من الغاسلونَ يفْرغَ أن وما
امل يف حضر ـزمبن محله،لن خالل ذلك بعد شيٌء منه خيرج أن خشيةَ ـكو. وذاك ذل بعد

اجلاللة ألفاظ عليه كُتبت ثوب عليه فُِرش نعٍش على الرجال ـراً،حيمله ذك ـرؤون يق ـم وه
مسجد به يبلغون حىت والتحاميد التسابيح من مهيباً وترتيالً ـة((خاصاً ـفني))اجلَبان ص ـني ب

نصيباً النعش محل من ينالون الذين املشيعني من ـ،طويلني خ ـنعش ال ـرى ت تكاد ال اللإذ
ـىت ح التشييع، أجر يف منهم رغبةً كتٍف إىل كتٍف ومن يٍد إىل يٍد من متشي عربةً إال الطريق

املصلى األخري،يبلغون املثوى حىت الصالة بعد احلال .وكذلك
روح ـى عل ـة الفاحت ـون ويتل خيتمون مث تعاىل اللّه كتاب يف القراءة املشيعون يفتتح وهناك

ب،امليت األطفال واحٍدويقوم جهوريٍّ بصوٍت الفاحتة ـةٌ،قراءة خيم ـرب الق جبوار وتنصب
أياٍم ثالثة امليت روح على القرآن يقرأ الذي الصحابة،للقارئ عن ورد ـك،كما ذل يف وانظر

األعمال(( من امليت ينفع فيما اآلمال املالكي))حتقيق علوي بن حممد السيد . للعالمة
صاحل) ١( الفاضل السيد ـارأخربين حمض ـيد الس ـى عل املركوب بيع حادثة عن الكاف أمحد بن

مثاله مبا : الكاف
ـب وطل ـل اللي مبنتصف الباب ودق والده تويف ليلة املشهور بكر أيب بن علوي السيد جاء

حمضار السيد نائم: فقالوا،حمادثة معه: فقال،إنه الكالم من الوالد،البد بوفاة فأخربه فجاءه
له وكذاهذا: وقال كذا ونريد معي عند: فقال،احلمار عيديد إىل ـد) عمرة(خذه أح ـ

تريد ما خذ مث يثمنه ودعه ـ حمضار السيد يريد،موظفي ما كل وأعطاه إليه ـد،فأخذه وبع
والدته توفيت أخرى فقال،فترة وأخربه حمضار السيد إىل علوي السيد ـا: فجاء م ـك ل خذ

احلساب على التج،تريد مؤنة . هيزفأخذ



 
 )( 

آثار من الوالد حميا على شوهد ما احلادثة لتلك املعاصرين بعض لنا ذكر وقد
االنطواء بعض مع واحلرية على،احلزن وصٍرب وحتمٍل جلٍَد من يظهره كان ما رغم

بأحور،البلوى أقامه الذي الدرس مراسيم خالل وحضرهوخاصةً والده روح على
والعام .اخلاص

                                                                                                                                                    

ـم هل ـال وق حمضار السيد مكتب إىل فجاء النقود من شيء علوي السيد وصل مدة : وبعد
فسأسدده شيء علي كان فإن احلساب له،افتحوا وقال شيئاً عليه جيدوا مل و احلساب ففتحوا

روبيات: احملاسب سبعة لك كثرياً،بل علوي السيد ذلك،فاندهش احملاسب له فأخذ،وأكد
وان ـوياملبلغ عل للسيد يظهر مل الذي الكاف حمضار السيد تصرف من متعجب وهو صرف

احلمار قيمة من شيئاً يأخذ مل و عنده من التجهيز مصاريف تغطية يف .رغبته



 
 )( 

أحور من كل يف عميقةٌ آثار املشهور علوي بن بكر أيب اجلد لوفاة كانت
احلزينة،وحضرموت املكلومة األسرة وكافة واألوالد األهل على آثارها وقد،بدت

خالل الوالد سيدي أن املمتزجروي القلق بوادر عليه ظهرت العصيبة الفترة تلك
نفِس يف الرحلة خواطر تحرُِّك من وأعيانهم البالد أهايل خشي حىت واالتزان بالصرب

حضرموت إىل الوالد جناها،سيدي طَِعموا اليت ِم العل ومثراِت اإلفادة مِعِني وقَطِْع
وإناثاً ذكوراً وصغاراً كباراً تلك،اللذيذَ أهل من وخاصته أصحابه بعض فاجتمع

الرأي ويتبادلون األمر يف يتشاورون الوسيلة،البالد أن على األمر آخر يف واتفقوا
إال ميكن ال للغيث احتياجها إليه احملتاجة األرض ذه الوالد سيدي ارتباط يف املثلى

اخلَبر،بالزواج اَأللْسن البعض،وتهامسِت اجلديدوكُلف األمر يف مفاتحته .منهم

االختيار حسن اشترط أنه غري األمر ذلك يف إجيابياً الوالد سيدي موقف وكان
اجلديد اِإللْف فيه سيكون الذي املكان على،ومناسبةَ املوافقة إشارة منتظراً وكان

أطياف من طيٍف أو منامه يف يراها برؤيا األرواح مل عا من األمر يشجعهذلك السُّباِت
مرامه يف،على والده رأى أنه تعاىل اللّه رمحه أخربنا حيث كائناً األمر ذلك وكان

التأخري على ويؤنبه بالتزوج له يأذن .املنام
والعقد احلل أهل من والوسطاء زمنيةً فترةً واجلزر املدِّ بني االختيار ظل وهكذا

وامل املناسبة عن حبثاً البيوت وسيديقلبون البالد منصب على االختيار وقع حىت طابقة
احلامد عمر بن بكر أيب السيد هناك إحدى،اجلماعة من الوالد لسيدي يخطب وأن

استبانت،بناته حىت اهلَام األمر هذا بشأن والعطاء األخذ يف الصامت احلوار وبدأ
التنفيذ ولزم املوافقة .بشائر



 
 )( 

الرابعة زوجته تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي والسرور،) ١(خطب البهجة من جوٍّ يف
البالد يف وبقائه استقراره على يساعد ما كل يف يرغبون البالد أهل كان واستأذن،إذ

اجلديد ولزوجته له ٍم مالئ مسكٍن تشييد يف البالد سلطان مساحة الوالد علىسيدي ة
املدرسة أسابيع،)٢(بناء عدة خالل وساٍق قدٍم على العمل وبدأ له حىت،فأذن

ومالئماً جاهزاً املبىن ومدرسةً،أصبح خاصاً سكناً ليكون الوالد سيدي قسمه وقد
مأوى هلم ليس الذين والطلبة املريدين بعض لسكىن .ومكاناً

ذلك بعد امليمون الزواج إجراءات موز،ومتت يف العروس ـزفت بادئن والدها ل
البالد أهل نفوس يف السحِر فعلَ الفاعلِة ـِري ـاط األس ـِر أث ختفيف يف رغبةً بدٍء ذي

آنفاً املذكورة املدرسة عليه أقيمت الذي املبىن ذلك البالد،عن ـل أه ـان ك إذ
ق منذ هناك كانت لليهود مقربٍة على بنيت قد املدرسة هذه أن الزمانيعتقدون ،دمي

امل ذلك يف تظهر واألشباح األرواح ـزوأن واآلخرن احلني بني بعض،ل يل ذكر وقد
م كانت للتعليم إصالحها قبلَ ذاتها املدرسةَ أن ـزاملُعمِِّرين املشايخن من جلماعٍة الً

البالد يف عليهم،املقيمني إسرائيل((ويطلق قالئلٌ،))آلُ أفراد منهم يعيشونوالزال
البالد هذه تكمن،يف املبىن هذا حول تدور اليت األساطري حقيقة أن أيضاً ذكر كما

                                                                 
ا) ١( أخوا بني ـبها ترتي حيث من ـات،الرابعة الزوج ـدد ع ـب ترتي حيث من أيضاً والرابعة

تعاىل اللّه رمحه الوالد س،لسيدي ـياِقحيث الس يف ـرهن ذك مر ثالٍث بنسوٍة التزوج له بق
الترمجة من .اآلنِف

عام) ٢( املدرسة هذه املوافق١٣٦٢أسست ـ ـن١٩٤٢ه ب ـدروس عي السلطان رعاية حتت م
ورئيسها البالد حاكم .علي



 
 )( 

وغريٍب عجيٍب سبٍب يف،يف حمبوساً كان املذكورة اجلماعة تلك من جمنوناً أن وهو
امل ـزذلك املبىنن يف صغريٍة نافذٍة من الناس على يطلّ وكان سنني عدة فيمأل،ل

وا باخلوف وصورةًالقلوب صوتاً .لرعب

ذلك واندثار اجملنون ذلك موت رغم الالحقة األجيال يف اخلوف هذا أثر وظلّ
ـزامل إقناِع،لن يف شديدةً معاناةً تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي عاىن فقد السبب وهلذا

امل ذا بالسكىن ـزِإلِْفِه األمرن بادئ اعتقادهم حد على املخيف بال،ل استبان دليلمث
امل من اخلوف ـزأن األمرن حبقيقة له عالقة ال وهم اجلديدة الزوجة لدى املذكور ،ل

امليمون الزواج من وجيزٍة فترٍة بعد فيه بالسكىن رِضيت فقد .ولذلك

وتزهو تصفو واحلياة األيام تلو األيام برسالته،ومرت االهتمام كل مهتمٌّ والوالد
العظيمة احلملوب،اخلالدة آثار امليمون الزواج هذا من األول العام خالل دأت

يف،تستبني أطنابه ويضرب الزوجة نفس يف مكانه يستعيد واهللع واخلوف القلق وبدأ
م إىل ينقلها أن الوالد سيدي بسببه اضطُرَّ حقيقياً مرضاً ليصبح ـزالفؤاد والدهان ل

واالستجمام للمعاجلة .وأهلها

فترةً هناك بنيوبقيت وقته يوزع الوالد سيدي خالهلا كان بالقصرية ليست
وأهله وطلبته املرتبة،مدرسته األوقات بعض يف املساجد عمارة أُصيب،وبني وقد

مبرض الفترة هذه إبان الوالد آنذاك))الفتق((سيدي يسمى كان إىل،كما وسافر
مستشفى يف وعوجل ا))املكاوي((عدن ونصف شهٍر يستقبلفترة خالهلا كان لشهر

ونواحيها عدن يف كانوا ممن واملتعلقني واحملبني اخلواص من عمليةٌ،عدداً له وأُجريت
للشفاء متماثالً أحور إىل بعدها عاد .جراحيةٌ



 
 )( 

مجاد من والعشرين الثالث يف ذكراً مولوداً احلول متام مع الوالد سيدي ورزق
عام أمس١٣٦٥اآلخرة اهلجرة صلىمن األعظم بالرسول وتربُّكاً ـناً ـمُّ ـي ت حممداً اه

وسلم وآِلِه علَيِه حتصيناً،اللّه للجنِّ فديةً يذبح أن اليوم ذلك يف عليه أُشري وقد
املواليد هدوف عند البالد عادة هي كما قيل،للمولود من: إذ شيئاً يأخذون م إ

أمعاءها إليه ويضيفون الذبيحة اجلننيحلم مبشيمة حفرٍة)١(وخيلطونه يف يدفن مث
امل جبوار ـزعميقٍة ذلكن فعل عن امتنع الوالد سيدي ولكنَّ ؛ بتحنيكه،ل واكتفى

السنة يف ورد كما اليسرى يف الصالة وإقامة اليمىن أذنه يف واألذان عليه والقراءة
ا ولكن ؛ تعاىل اللّه رمحهم األسالف عادة بذلك جرت كررتوكما اجلاهلة حلاشية

شيطاين مبسٍّ املولود يصاب أن خشية الذبح يف الوالد،الطلب سيدي عليهم فردَّ
تعاىل فَلْيتوكِل{ : بقوله اللِّه وعلى موالنا هو لنا اللّه كَتب ما ِإالّ يِصيبنا لَن قُلْ
األِب،}املُؤِمنونَ قلب والبهجةُ الفرحةُ منوغمرِت السالف الوعد صدق املرتقب

األوالد بكثرة وأفضاله،أبيه ومنه نعمته على تعاىل للّه شكراً .)٢(وسجد

                                                                 
إ) ١( ـافةً إض ـه أم بطن من خروجه عند باملولود حييط الذي الرقيق البطين الغالف هي ىلاملشيمة

الوالدة عقيب خترج اليت والدماء .األوساخ
العلوم) ٢( ومبادئ القرآن عليه وقرأ الوالد سيدنا كنف حتت حممد األخ ـة،نشأ املدرس ـل ودخ

أبني يف باملتوسطة ليلتحق منها وخترج ـدن،امليمونة بع ـني املعلم ـدريب ت بدار التحق ومنها
مكسر( ع،)خور وباشر أحور إىل عاد خترج أن عاموبعد مدرساً عدة،١٣٨١مله يف وتنقل

واحملفد أحور قرى ومنها التدريس وظيفة مباشراً عام،مناطق ـد١٣٨٣ويف حمم األخ تزوج
ـا م ـر عش أحد الذرية من له وأجنبت أحور إىل بزوجته وعاد حفيظ ِبن آل السادة لدى بترمي

وأنثى ذكر .بني



 
 )( 

يقع اليت احمللة يف له مسكٍن ببناء الوالد سيدي على أُشري الزمنية الفترة هذه وخالل
م ـزفيها ـن ب واملعروفة عمه مهدي((ل العام،))جول ذلك خالل الوالد يعدفأخذ

األمر لذلك .العدة
عام من رجب شهر من السادس الوالد١٣٦٦ويف لسيدي الثاين املولود هدف

تعاىل اللّه الترمجة،رمحه كاتب ـ)١(وهو ب أُمسيت وقد العدِني((، بكر صاحِب))أيب
الصاد،عدن والتعلق واإلنعام األفضال جالئل من املشهورية األسرة على لَه يفِلما ق

                                                                 
ال) ١( سيدي على وعلومي معاريف كل وأخذت اللّهنشأت رمحه ـرآن،والد الق ـه علي وحفظت

ـهل الس صاحل عبداللّه األخ كان األول احلافظ ألن حفظه يف الثاين وكنت ـرأت،بأحور وق
ـرية والس ـري والتفس واحلديث والصرف والنحو الفقه يف املتون من العديد الوالد سيدي على

العلوم من وغريها ـر،والتصوف احلض يف لزميه ـ احلمد وللّه ـ ـطوكنت واحل ـفر والس
م ويف بل ـزوالترحال، ـهن ل وخدمةً به التصاقاً إخواين أكثر كنت ـراءة،له الق يف ـةً وخاص

القرآن ومدارسة واإلنشاد يف،والدروس ـة الدراس ـن م اإلخوان لبعض تيسر ما يل يتيسر مل و
ـت حت أحور مدرسة يف مدرساً حينها وكنت الثورة عهد جاء أن بعد ولكن ؛ العصر مدارس

العلميةرع بالشهادة التربية وزارة ألزمتين الوالد سيدي ـام،اية ع تزوجت قد ١٣٨٧وكنت
بعدن الزوجة هذه توفيت حىت والذرية االستقرار يل اللّه ـار،وهيأ غم خوض من بداً أجد مل و

منتسباً انتساباً،الدراسة الثانوية إىل ومنها ا وجنحت لإلعدادية أيب،فانتسبت ـافر س وحينها
احلرجة الظروف تلك يف احلجاز أن،إىل ـد بع ودخلتها اجلامعة إىل منتسباً دراسيت وأكملت

عدن إىل وعائليت عملي ـة،نقلت مبرحل ـة اجلامع ـت أكمل حىت الدراسة واصلت عدن ويف
ـت،الدبلوم وأكمل ـأة فج ـيت زوج بوفاة يوماً القضاء دامهين النهائية االختبارات أثناء ويف

ظروٍف يف جدهماالمتحان مع ليعيشوا احلجاز إىل أوالدي بإرسال علي وأشري شديدٍة نفسيٍة
احلجاز،وأخواهلم إىل .فأرسلتهم

مسيته خاصاً مؤلفاً حيايت لسيِر أَفْردت الذكريات((وقد وقائع))فَيض فيه مجعت جزئني يف
الوالد بسيدي والتقائي احلجاز إىل سفري حىت .احلياة



 
 )( 

واآلباء األجداد كافة من خالل،جنابه أنه تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي ذكر وقد
بسجن أُخِبر والوضع الطلق آالم من تعاين الوالدة سيديت فيها كانت اليت الليلة تلك

عيدروس السلطان قبل من العزب أمحد بن حممد القاضي سيدي،الشيخ فخرج
ص يف وشافعاً مغيثاً القدميالوالد وصاحبه احلميم إطالقه،ديقه يف له استجيب حيث

القضاء عن وعزله البالد مغادرته امل،بشرط إىل الوالد سيدي يعد مل ـزو بعدن ل
شيء كل متّ وقد إال الليل من شطٍر بالقادم،انقضاء والقلوب الوجوه متأل والفرحة

.)١(اجلديد

للم العدة يعد الوالد وسيدي األيام إكمالهـزنوانقضت أمر ويرتب اجلديد ل
الناشئة اجلديدة األسرة إليه لتنتقل عام،وإعداده خالل املعلق األمل ذلك ١٣٦٨ومت

اهلادئ املأوى إىل الصغرية أسرته كافة مع الوالد سيدي انتقل حيث اهلجرة من
م وكان ـزاجلديد، أن اجلد مسكن من قريب أنه وخاصةً مرغوباً وسكناً مباركاً يبالً

احلامد عمر بن .بكر
امل ذا هدف مولوٍد أول كان ـزوقد األختن هي تعاىل))قمر((ل اللّه ،رمحها

ا أَلَمَّ مرٍض ِإثْر توفيت مث ذلك بعد أعواٍم تسعة عاشت أحور،واليت إىل وفد وقد
امللقب احلبشي عبداللّه بن أبوبكر الربكة احلبيب العام هذا اية ،))عطاس((يف

مب الوالد سيدي حلول ـزوصادف اجلديدن إشادةَ،له ا مؤرخاً شعريةً أبياتاً فكتب
فقال املبارك املبىن : هذا

والنوِر الصَّفا ـت ـي ـوِرِب ـب واحلُ ـِس ـْ واُألن
                                                                 

ـوومم) ١( وه ـولقي الع مهدي بن علي بن عيدروس السلطاِن قَتلُ العام هذا خالل ذكره يجدر ا
حناّذ قرية إىل حصاٍن على ـمى: ويقال،ذاهب تس اليت القبائل إحدى من كان قاتله آل((إن

والبأس،))عنبور بالشدة موصوفون قبائل .وهم



 
 )( 

ومأ السَّعاداِت للصُّدوِرمثْوى الشَّرِح وى
ـ ومع ِحساً فاقِبلُطِْفِه الدُّوِرـىن كُل
على أَساسه الغفُوِركان ِمن تقْوى
أيب نجلُ املَشهوِرعاِمره الفَىت بكِْر
العلَما مقَرَّ البدوِردام السَّادِة ِء

ـ مح السُّوِء جِميِع العصوِروِمن مدى ـفُوظاً
ـ ال يف اللِّه عني والبكُوِرآصاِلترعاه

ـتمبارك((: تاِرخيُه ـي ))املَشهوِرعِليب

                      ١٣٦٧= ٥٨٢     ٤١٢١١٠                  ٢٦٣

سنة رمضان األخ١٣٦٩ويف الوالد،))علوي((ولد سيدي لقبه والذي
))أباصاحل((

ال)١( ذلك مذكرة يف الوالد سيدي وكتب مثاله، ما :عام
للّه(( يف،احلمد األحد يوم كان مبولوٍد١٢وملا علينا اللّه من فقد املعظّم رمضان

ومسيته املشهور((جديٍد بوالديه،ِبجدِِّه))علوي باراً العزيز لكتابه حافظاً اللّه جعله

                                                                 
ا) ١( سيدي رعاية حتت إخوانه مثل علوي األخ ـدرجنشأ وت واملعرفة العلم من نصيباً ونال لوالد

يف ـدرس ي ـرمي ت يف عامني قبلها قضى أن بعد بأحور املتوسطة ودخل بدايتها من دراسته يف
ـدن بع ـة الوظيفي األعمال بعض ليباشر خترج ومنها الثانوية إىل التعليم يف تدرج مث ،الرباط،

املياه إدارة يف العمل تعليميةً،ومنها منحةً العامةونال الصني إىل اهلندسة ـني،يف بالص ومكث
ـيج والنس الغزل مصنع يف مهندساً واشتغل عدن إىل عاد مث سنوات ـدن،مخس بع ـزوج وت

فنقل اليمن واحتدت الشيوعية الدولة عهد زال حىت وظيفته يف وظل األطفال من عدداً وأجنب
وغ األدوية مصنع إدارة منها عديدة أعمال يف واشتغل صنعاء ـه،ريهاإىل وظائف يباشر زال وال

اليوم إىل .العملية



 
 )( 

اللّه إىل و،داعياً واألحوال العلم من فيه العلويني سلفه يف ما آمنيوجعل ،األسرار
العاملني رب يا وأبويه إخوانه ومجيع عافيٍة يف عمره )١(وأطال

((.

                                                                 
ـأحور) ١( ب ـاً مدرس ـل وعم مسيط بن عبداللّه بن أبوبكر األستاذ أحور إىل وصل العام هذا ،يف

العلم طلبة من مجاعٍة مع قادماً الرِوش عبدالقادر العالمة ـد ـي الس زائراً أحور إىل أيضاً وقدم
حضرموت عام،من خالل اليت،اهلجرةمن١٣٦٣وذلك األوىل السنة ـزوهي ـان فيه ل

بأحور الوالد .سيدي
ـم الع ـة مبعي ـهور املش بكر أيب بن الغزايل حممد العم أيضا أحور إىل وصل الفترة هذه ويف

املشهور بكر أيب بن مثاله،علوي مبا الرحلة هذه الغزايل حممد العم وصف : وقد
املشهو بكر أيب بن علي املرحوم األخ ـورطلب أح إىل ترمي من يرسلين أن علوي األخ من ر

رعايته وحتت نظره على تعليمي ـى،ليكون عل ـرمي ت ـن م اللّه رمحه علوي األخ مع فرحلت
علي بري إىل حبرية سفينة أخذنا املكال ومن املكال إىل ـا،سيارة مرض الرحلة هذه يف ومرضت

وأ،شديدا العطش بنا اشتد حىت الرب عرب الرحلة ملوواصلنا و املاء طلب يف اإلرهاق غاية رهقنا
احلياة من يئسنا حىت رآين،جنده ـا ومل طريقه على فدلنا املاء عن وسألناه فجأةً رجلٌ لنا فظهر

وودعنا معه ماٍء من أعطاين ومنهكاً ـره،مريضاً ن مل و ـحراء الص يف ضاع عنه التفاتنا ومبجرد
ابتلعته األرض . وكأن

ت أتذكر ال طويل سفر إىلوبعد ـلنا وص الطريق يف يب مل أ الذي وللمرض العهد لبعد فاصيله
كثرياً بوصولنا وفرح علي األخ فاستقبلنا مث،أحور ـبوع أس حوايل بأحور علوي األخ ومكث

التعليم من واستفدت فيها تعلمت سنتني مدة بأحور أنا وبقيت حضرموت إىل ـل،عاد ووص
ب عبداللّه بن أبوبكر السيد األثناء هذه أحوريف إىل مسيط . ن

ـجد املس يف ـي عل األخ دروس ـرت وحض ـون املت وبعض القرآن قرأت السنتني وخالل
ـزوامل وخاصةن واخلوف القلق من غاية يف كنت بل بأحور نفسياً أستقر مل ولكن واملدرسة ل

عالية بأصوات اجلنائز على النائحات النساء إزعاج األخ،من ـت بي من قريبة املقربة وكانت
معه.علي يأخذين أن فأوعدين علي األخ من رخصة فطلبت بترمي أهلي إىل شوقي ازداد كما

العطلة يف ترمي مث،إىل احملفد حىت الرب بطريق السهل صاحل عبداللّه األخ ومعنا أحور من فذهبنا



 
 )( 

عام من شعبان شهر أمساه١٣٧٠ويف مبولوٍد الوالد سيدي اللّه رزق اهلجرة من
احملضار(( ))عمر

مثاله،)١( ما والدته عن كتب :وقد

                                                                                                                                                    

دوعن إىل ومنها يبعث مث علي الفقيه حوطة وعربنا ـد،حبان عن ـويرة الق ـا ـبودخلن احلبي
أمح بن احملضارمصطفى ـرمي،د ت إىل ومنها سيئون إىل مث واحلوطة شبام إىل توجهنا األخ،مث ـث ومك

وجيزة مدة بترمي ترمي،علي من السفر عن له واعتذرت أحور إىل عاد . مث
تقريباً سنوات بأربع دراسيت وأكملت األهل عند ـروج،ومكثت اخل على األهل شجعين مث

إ علوي األخ مع فعزمت املعيشة ـريلطلب غ ـدن ع إىل وصولنا عند ولكن الكويت األخىل
التجار أحد عند عدن يف عمال وأدخلين رأيه سنوات،علوي أربع حوايل عنده . فاشتغلت

ـت وكان بريطانيا إىل السفر يل حسنوا والذين األصدقاء بعض على تعرفت األثناء هذه ويف
بريطانية مستعمرة كانت عدن ألن آنذاك ميسرة ـاسفساف،الظروف أس على بريطانيا إىل رت

ـنة س ـرين وعش ثالث حوايل فجلست طيبة عمل ظروف تيسرت ولكن واحدة سنة البقاء
يف ـرغبين ف وأوالده ـي عل ـاألخ ب وااللتقاء احلجاز إىل االنتقال يف األسباب اللّه هيأ وبعدها

جبدة وتوطنت فرغبت ا والعمل جبدة واحل،االستقرار جبدة تزوجت سنوات عدة ـدوبعد م
احلني ذلك منذ االستقرار حصل . للّه

الرعاية) ١( من نصيباً ونال والده رعاية حتت حمضار األخ من،نشأ وافراً قسطاً وتعلم القرآن وقرأ
املسجد وحلقات الوالد مدارس يف ـطة،العلوم املتوس ـىت ح ـي املدرس بالتعليم التحق ،كما

وتزوج بأحور التدريس ذلك بعد وباشر منها اهلندسة،وأجنبوخترج إىل مييل وإصالحوكان
الزراعية واألعمال وطموحه،األجهزة مهنته من استفاد حىت ذلك يف جاحمةٌ رغبةٌ .وله

ـا م ـها من مراٍت والعمرة للحج السفر حمضار لألخ يأ احلجاز إىل الوالد سيدي انتقل وملا
الوالد سيدي حياة خالل آخر،كان أثناء علي بولده اللّه ـاورزقه كم ـد الوال ـيدي س حياة

ووفاته الوالد سيدي أَجِل عن احلديث عند الترمجة يف .سيأيت
ـل وعم أخرى مرة احلجاز إىل عاد ولكنه التدريس يف عمله يباشر بقي الوطن إىل عاد وملا

سنتني حوايل عام،ا احلج يف١٤١٠وخالل ـة املعروف النفق حادثة إىل حمضار األخ تعرض
العيد ـر) املعيصمنفق(يوم وناص ـه اللّ رمحه العولقي لشعب بن سعيد واحلاج هو كان حيث



 
 )( 

للّه(( يف،احلمد كان سنة٢٩وملّا ا١٣٧٠شعبان العاشرةليلة الساعة ألحد
مبولوٍد))إفرجني(( علي اللّه من باراً،فقد اللّه جعله احملضار عمر الشيخ بسيدنا ومسيته

عٍني وقرة اللّه لكتاب حافظاً واسعاً،بوالديه رزقاً وإياه ورزقنا عافيٍة يف عمره وأطال
النافعة العلوم يف عليه .))آمني،وفتح

عام اهل١٣٧١ويف مساهمن مولود الوالد لسيدي ولد املباركة عبداللّه((جرة
للمدينة))الغريب الشمالية اجلهة يف ويقع الغريب باسم أحور يف اشتهر لويل ،نسبةً

البالد أهل يذكرها مشهورةٌ وكرامات كبري مقام يف،وله الوالد سيدي كتب وقد
مثاله ما عبداللّه األخ والدة عن : مذكرته

سنة٢٢يف(( احلجة ذي اجلمعة ـه١٣٧١يوم ـل ـض ـف ب يل اللّه وهب
ـاء ـم األس ـل ـض ـأف ب ومسيته املشهور(( مولوداً علي بن ما،))عبداللّه اللّه جعل

فيه كلهم العباِدلَِة آباِئه إىل،يف داعياً عامالً اللّه لكتاب حافظاً بوالديه باراً اللّه وجعله
يف العمر طويل ))عافيةاللّه

)١(.
                                                                                                                                                    

ـر عم وأبوبكر احلامد حممد ومهدي زين الولد وأيضا مجيعا اللّه رمحهم وولده النجار عبداللّه
احلادثة تلك يف معا كانوا قطن جنبا وعلي ـاج،احلامد احل ـدا ع ما السالمة هلم اللّه هيأ وقد

و النجار وناصر ـهسعيد اللّ رمحهم اليوم ذلك األجل عاجله فقد ـوان،ولده اإلخ ـث ومك
عافيتهم متت حىت متفاوتةً مدداً املستشفى يف املذكورون .واألوالد

التدريس عنه خفف مث التربوي عمله يف واستمر أحور إىل وعائلته حمضار األخ بعدها وعاد
إداري عمل يقوم،إىل كما اليوم إىل بأحور يباشره زال ـةوال خطب يف ـد حمم األخ مبساعدة

األسبوع أيام خالل اجلول مسجد يف بالناس والصالة .اجلمعة
ـذ) ١( من ـادٍئ ه ـٍع طب ذا وكان الوالد سيدي رعاية حتت إخوانه مثل الغريب عبداللّه األخ نشأ

عدن يف الشعب مدينة يف سنة الثانوية من خترج حىت التعليم مراحل يف وتدرج وباشر،صباه،
ذلك الثانويةبعد للمدرسة مديراً وصار ترقى مث الثانوية يف بأحور ـةٌ،التدريس درب له وكانت



 
 )( 

عام الوالد١٣٧٣ويف سيدي أمساه جديد ـود ـول م ـدف املهدي((ه ،))حممد
مهده يف صغرياً تويف مثاله،وقد ما تسميته يوم املذكرة يف : وكتب

سنة٧يف(( الثاين ومسيته١٣٧٣ربيع جديٍد مبولوٍد علي اللّه املهدي((من ))حممد

ي اللّه بأن بوالديهتفاؤالً باراً وجيعله ويصلحه عٍني قرة وجيعله هذا،))هديه عرفت وقد
العليا شفته يف صغٍري بشقٍّ ميتاز مهده يف الريح،املولود شديد يوٍم يف تويف .وقد

عام من رجب شهر املسمى١٣٧٥ويف املولود اهلادي((هدف وكتب))أمحد
نصه ما والدته عن مذكرته يف الوالد :سيدي

للّه(( يف،احلمد كان مبولوٍد١٣٧٥رجب٩وملّا لنا اللّه ))أمحد((ومسيناه،من

وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى والعافية،باملصطفى السالمة أوالد من اللّه وجعله،جعله
اللّه لكتاب حافظاً اللّه إىل داعياً عٍني عمره،قرة .)١())وأطال

                                                                                                                                                    

التعليمية اإلدارية باألعمال .طيبةٌ
يف ـاً متفاني وظل أحور إىل زوجته ونقل األطفال من عدداً وأجنب بترمي عبداللّه األخ تزوج

والزيارات،عمله والعمرة للحج احلجاز إىل سنةً،وسافر أحورومكث إىل عاد مث جبدة كاملةً
عمله ـود،وباشر يع مث الطوال الشهور وميكث أسرته فيها يأخذ ترمي إىل متعددةٌ زيارات وله
أحور .إىل

ـد) ١( الوال سيدي مع وسافر حياته بداية وخاصةً الوالد سيدي رعاية حتت بأحور أمحد األخ نشأ
وغريها وحبان حضرموت إىل متعددٍة رحالٍت ترميوكان،يف برباط تركه يزمع الوالد سيدي

العام ذلك يف صادف ولكن العلم ـة١٣٩٢لطلب االجتماعي التغريات ـاد،قيام ع ـذلك ول
األخ ـق التح ريثما احلجاز إىل الوالد ورحل أحور إىل أمحد األخ ومعه ترمي من الوالد سيدي

أبني زجنبار يف بالثانوية احل،أمحد إىل السفر حاول أكملها أن يفوبعد ـد الوال ـاعدة ملس جاز
يف يوماً عشر مخسة ومكث رمسيٍة برخصٍة ذلك له يأ حىت مراٍت أخفق ولكنه العملية حياته

عدن،جدة إىل عاد مث الوالدة لسيديت مرافقاً ذهب ملا .وذلك



 
 )( 

ص شهر عامويف من األخ١٣٧٨فر الدين((ولد يف))شهاب الذكور أصغر وهو
الوالد سيدي مثاله،أبناء ما ذلك عن مذكرته يف الوالد سيدي :وكتب

للّه(( اخلميس،احلمد ليلة كان سنة،وملّا مبولوٍد١٣٧٨صفر علينا اللّه من فقد
الدين((ومسيناه السالمة))شهاب أهل من اللّه فتوح،جعله العلوم يف عليه وفتح

وعافيٍة خٍري يف عمره وأطال ))العارفني
)١(.

                                                                                                                                                    

ـنةً س ومكث هناك للدراسة فذهب أملانيا إىل علميةٌ منحةٌ له يأت عدن يف عمله وخالل
ع مث عدنواحدةً إىل صعبٍة،اد ظروٍف يف البيضاء إىل هروباً الرب بطريق الرحلة له يأت ومنها

يصل،وخطرٍة من أول ليكون جدة إىل ذلك بعد ودخل جنران إىل مث احلديدة إىل رحل ومنها
أوالده من الوالد سيدي يف،إىل ـه عمل آخرها كان عديدةً أعماالً جدة يف أمحد األخ وباشر

سيارات عام،شركة يف١٤٠٢ويف ـالج للع رحلته يف الوالد لسيدي مرافقاً أمحد األخ كان
جدة إىل معه وعاد ـام،بريطانيا االهتم ـل ك ـاً مهتم أمحد األخ كان الوالد سيدي تويف وملا

اليوم إىل كذلك زال وال اإلخوة بقية مع ا واحتياجا .باألسرة
حت) ١( حياته باكورة من جزءاً الدين شهاب األخ بأحورنشأ الوالد سيدي رعاية يف،ت ـدرج وت

يده على العلم ـد،طلب واملعه الثانوية مراحل بِصغٍر أكمل حىت التعليمية باملدارس التحق مث
بعدن ـحراء،الفين الص عرب املسافرين من مجاعٍة مع عدن من هروباً رحل املرحلة هذه وخالل

اليمن مشال حدود مهدي،إىل األخ من كل برفقته ـاحلوكان ص عبداللّه واألخ احلامد حممد
م،السهل االشتباه بعد عليهم القبض يتم أن الرحلة هذه يف عليهم اللّه قَدَّر ـجنوا،وقد وس

ـض بع ـع م ـيهم عل بضمانٍة أُخرجوا مث يوماً عشرين حوايل احلديدة يف مث املخا يف مث تعز يف
الشقّاع آل من الوالد سيدي لدى .املعروفني

ر ـهابوواصلوا ش األخ ـث ومك جنران إىل ا طويٍل وقٍت مكث بعد احلديدة من حلتهم
جدة دخل مث العام قرابة بنجران ـىت،الدين ح ـد الوال سيدي بإذن عديدةً أعماالً جبدة وباشر

تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي ـري،تويف األخ ـه مرض يف ـه ل مالزماً الدين شهاب األخ وكان
املستشفى يف له أثر،ومرافقاً من الوقت بعض الدين شهاب األخ تأثر الوالد سيدي وفاة وبعد

أعماله وباشر صحته له عادت مث .الصدمة



 
 )( 

اإلناث من عدٍد دوف اللّه من والوالدة،،مث الوالد لسيدي وأمنيةً أمالً كن وقد
عام رمضان غرة الزهراء١٣٨٣ففي فاطمة ذه)١(ولدت الوالد سيدي وكتب ،

مثاله ما مذكرته على :املناسبة
للّه(( رمضان،احلمد شهر من يوٍم أول كان ببنٍت١٣٨٣وملّا علينا اللّه من فقد

ـراء((مسيتها ـزه ال القانتات،))فاطمة الصاحلات السالمة بنات من اللّه جعلها
اللّه إىل الداعيات تعاىل اللّه لكتاب اللّه،احلافظات بإذن فيها البتول فاطمة سر وجعل

)٢(
((.

                                                                                                                                                    

مث ـا وتزوج احلجاز إىل وعاد كاملةً سنةً العلم يطلب البيضاء يف ومكث اليمن إىل سافر
جماوراً فسكنها املنورة املدينة سكىن يف للعو،رغب األسباب فتح اللّه هيأ الوطنوملا إىل كاند

هناك واإلخوان األهل لزيارة الوطن إىل للعود املبادرين أول من الدين شهاب ـردد. األخ يت ـار وص
والفصلية الصيفية العطل أيام الوطن إىل ويرجع السنة غالب ا وميكث املنورة املدينة . على

ومب) ١( والكتابة القراءة وتعلمت الوالد سيدي رعاية حتت نشأت سافرتوقد مث واللغة الفقه ادئ
احلجاز إىل األسرة سفر ـد،خالل الوال ـيدي س على القراءة من الفترة هذه خالل واستفادت

عام احلامد حممد بن مهدي السيد على تزوجت ـد١٤٠٢حىت وق مباركةً، ذريةً له وأجنبت
هناك معه وأقامت الوطن إىل زوجها مع الدعوة،عادت نشر يف مبارك دور ـنيوهلا ب اللّه إىل

بأحور .النساء
ـن) ٢( ب علوي احلبيب تعاىل اللّه إىل الداعي العالمة القَعدة ذي يف أحور إىل وصل العام هذا ويف

العيدروس واملعابد،عمر املساجد يف اللّه إىل يدعو أياماً ـد،ومكث الوال ـيدي س ألقى وقد
قدومه مبناسبة شعريةً .قصيدةً
ا واحٍد بعاٍم سبقه بافضلوقد حممد بن فضل الفقيه العالمة يف،لشيخ ـور أح زار ـث حي

ـت٢٠/٨/١٣٨٢ وألقي اجتماعاٍت عدة البالد يف وشهد كبرياً احتفاالً به واحتفل اهلجرة من
والقصائد مطلعها،اخلطب يف قال قصيدةً وصوله مناسبة يف الوالد سيدي : وألقى

واِحلج والِعلِْم اِإلفْضاِل ذا فَضلُ الرُّتبىأيا على ـت ـْ حوي ما أَهالً أَلْف أَالَ



 
 )( 

عام وهي،الصديقة))عائشة((ولدت١٣٩٠ويف جواره إىل اللّه اختارها وقد
ا ملّ أ مرٍض إثر األخت،رضيعةٌ هي األبناء شجرة يف املواليد آخر كانت ))مرمي((مث

يف ولدت عام٢٩واليت اهلجرة١٣٧٩شوال . )١(من

                                                                                                                                                    

ِبفَضِلِه اِإللَه أَعطَاك فَضلُ والعطَبأيا الشَّرِّ داِفع كتاباً حِفظْت
ناِشئٌ الِعلْم ا أَرٍض ِمن ِجئْت التُّربلَقَد ِخريِة على ينشا ا كزرٍع

للِعلْ))تِرمي(( واهلُدىحوت والفَضِل أَسالٍفِم أَحب،وِسريِة من فوز فيا
وازدهت املَفاِخِر كُل حوت قُببترمي نِصبت لَهم اقطاٍب بأَوتاٍد

يف سنثبتها طويلةٌ قصيدةٌ تعاىل))ديوانه((وهي اللّه شاء يف،إن ـا ألقاه اليت القصيدة وأما
احل قدوم مطلعهامناسبة فهذا العيدروس علوي بن عمر : بيب

وحبيِبنا جاِرنا العيدروِس والِغىنإىل الِعلِْم ذي اِملفضاِل العلَِوي هو
ِألحوٍر ـت ـئْ ِج اللِّه سالم ـتعلَيك ـ ـ ـي ـي فأَح ـِد ـ الرُّش إىل ــوت دع

َ بلْدةً شرَّفْت اللِّه سالم عناعلَيك يف ِخلك صار فَاٍش اجلَهلُ ا
مناِسٍب وقٍْت ـل كُ يف جنايذَكرهم ِلمن يعفُو والرَّبُّ يهتدوا عسى
سيدي اخلوِف غايِة يف هاهناولكنَّين واملوت اآلجالُ تقْرب بأَنْ

يف سنثبتها طويلةٌ قصيدةٌ اللّه))ديوانه((وهي شاء .تعاىلإن
ـيم) ١( والتعل ـة العناي من حسنا نصيبا ونالت ومالحظته الوالد سيدي رعاية حتت بأحور نشأت

احلجاز إىل األسرة مع انتقاهلا بعد ا استفاد فرصة ـها،وزادت يدرس ـد الوال سيدي كان فقد
فاطمة األخت ـ،مع االجتم والنشاط النافعة والعربية الدينية العلوم من العديد اعيفاستفادت

النساء بيئة .يف
سنة مرمي األخت ـه١٤٠٥تزوجت مع ـافرت س مث جبدة احلامد أمحد شهاب السيد على
الوطن إىل مجيعها األسرة ـالتعليم،ومع ب والعناية الدعوة نشر يف حسن دور بأحور اآلن وهلا

النساء بني االجتماعي والنشاط مباركةٌ،النسائي ذريةٌ .وهلا



 
 )( 

          

وسلمحممَّد عليه اهلل صلى
الزهراء وفاطمة طالب أيب بن علي

احلسني العابدين-اإلمام زين الباقر-علي الصادق-حممد العريضي-جعفر -حممد-علي
املهاجر-عيسى قسم-علوي-عبيداللّه-أمحد خالع مرباط-علي صاحب علي-حممد

املقدم- الفقيه الدويلة-ليع-علوي-حممد موىل السقاف-حممد أبوبكر-عبدالرمحن
األكرب-عبدالرمحن-علي-السكران الدين شهاب الدين-عبدالرمحن-أمحد شهاب أمحد
املشهور-أمحد-حممد-األصغر أبوبكر-علوي-عبدالرمحن-أبوبكر-حممد-علوي-حممد

الوالد((علي- ))سيدي

الدين أمحد عبداللّه رحمضا علوي أبوبكر حممد شهاب
 علي علي علي علي حممد سقاف علي

 حممد حسني طه  محزة زينعبدالقادر
 علوي حممد أمحد   حممد أمحد
بكر   علي عبداللّه    أيب
    عبدالقادر 



 
 )( 

بربنا معرفتنا وإكمال تربيتنا إحسان يف جهده أقصى الوالد سيدي بذل وقد
حىت ميت مل و يعلمهوديننا، أن وينبغي يليق ما بكل وبصرنا األمانة وأدى الرسالةَ بلغَ

والدنيا اآلخرة مريد يتحدث،ويتعلمه األسبوع حبر يف مجعنا قد نراه مرٍة من وكم
الكرمي النبوي واألدب اللطيف والتوجيه باملوعظة وبره،معنا جتربته من لنا ويذكر

أ ميكن ال ما النفِسلوالديه ِزمام وملَك االختيار رمى موفٍق إنساٍن عن إال يصدر ن
وكرهاً طوعاً اخلري إىل التربية،فقادها يف األمثل أسلوبه الصغر((وكان يف العلم

احلجر يف الشاعر،))كالنقش بقول يتمثل : وكان
صالحه أَردت ِإنْ ـك ـيَّ ـن ب إذاأَدِّب ولٍَد يف خري تضِرِبال مل

قصامها عند اَألقْالم ترى ؟أَوما ـِب ـت تكْ مل رؤوسها تقَط مل إن
السَّلَِفيَِّة الظروِف يئةَ الوالد سيدي استطاع كيف أنه الناس من لكثري احملري واألمر
ولكنَّ ؛ التطبيق عن جمردةٌ األسالف بأدب عالقتهم فيها ومن فيها ما كل بيئٍة يف

وسلمس وآِلِه علَيِه اللّه صلى قوله من تنبثق التربوية رؤيته كانت الوالد كل((: يدي
الفطرِة على يولَد يمجِّساِنِه،مولوٍد أو ينصِّراِنِه أو يهوِّداِنِه إىل،))فأَبواه يلتفت فلم

ع همِِّه جام صبَّ وإمنا جمتمٍع وال أسرٍة وال معلٍم قوالبتربية يف يريد ما إفراِغ لى
والعمِرية الفردية للفروق اعتباٍر مع أبنائه .وقلوب

الرابعة السنة من خترجت عندما املواقف هذه من موقفاً اللّه رمحه له شِهدت وقد
زجنبار أبني يف للدراسة املرشحني طلبة ضمن والدي يضعين مل و االبتدائية للمدرسة

املتوسطة ذلكف،للمرحلة عن يل سؤالٌ التربويني املفتشني أحد من فأخربته،كان
أيب وتركي،برغبة مستقبلي تضييع على يلومه إليه وذهب أيب قرار من بلسانه فنال

املسافرين وزمالئي رفاقي ركب عن للمفتش،متأخراً الوالد سيدي هذا((: فقال



 
 )( 

؟ ولدكم أو عليه))ولدي مبصلحته((: فقال))ولدك((: فرد أعلم فسكت))أنا
أنصرف أن وأمرين املتعجب سكوت .املفتش

معناه مبا يل وقال أخرى مرةً الوالد دعاين أريده((: مث ما على ولدي يا صرت إذا
اللّه بإذن وستفوقهم عليه حيصلون مما أفضل وعلٍم حاٍل على ستحصل ،))منك

يريد ما وقَِبلْت حينها عيين  . )١(فدمعت

                                                                 
سي) ١( قول حتقق منوقد عليه أقرأ وأنا يوماً يل يقول ومسعته الوالد احملافل((دي ـام))جة لإلم

جدة مدينة يف كلها((: العامري معك ـك،الربكة ل ـل وقي ملْجمة مسرجة جاءتك : شفها
.))اركب



 
 )( 

طلبه يف وجد أسرع الشيء قيمة املرء عرف سبيل،إذا يف لذائذه كل وأفىن بل
املأمول الشيء ذلك على العمر،احلصول جوهر تخفي مسافةٌ احلقيقة يف والوقت

أويل على كثيفاً راناً يصبح ومهيٍّ بغشاٍء اخللق وجود سر والتماديوتطوي التسويف
الغفالت به،يف فيستضيؤون نفوسهم يف يشرق حمدود سن اليقظة أهل لدى هو بينما

واملسافات الذات ظلمات .لكشف
اآلنف املثل قيمة عرف ممن تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي كان فامتلك،ولقد
مدا به ويفتح التثبيط وعوارض امللل مسافة به يقطع وصار السيف املعرفةمقبض ئن

القرآن صروح به وأسوةً،ويشيد به يحتذى ومثالً جماهداً وقائداً فاحتاً عرفناه حىت
ومقاله بفعاله منهاجاً،يقتدى باتباعه إال العايل واملكان الساحق الشأو ذلك يبلغ مل و

واملسافات األوقات جزئيات كل فيه استفرغ .قومياً

م طرفاً نستعرض أن لنا يطيب املباركةوهنا لألوقات الروحية العمارة تلك .ن

كتاب حفظ بني موزعاً عمره باكورة خالل تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي وقت كان
سويعات خالل أقرانه وبعض والده ومع مريم أيب الشيخ بقبة معلمه مع ودراسته تعاىل اللّه

خل،لقائهم جزءاً الوقت من والدهويقتطع عن انفصلت اليت والدته زيارة أو والده دمة

                                                                 
ص) ١( امللحق يف الصورة  . ٥انظر



 
 )( 

صباه مرحلة بعض،خالل لدى والنحو الفقه مبادئ به يطلب ما الوقت من له وكان
ويألفهم إليهم يأنس الذين أصدقائه بعض مع وخاصةً العلم وطلبة .)١(املعلمني
جيتهد أن تعاىل اللّه رمحه ينس مل الدائم االنشغال هذا غمرة باآلدابويف العمل يف

يف له كونت عمليٍة تربيٍة إىل ومعرفته علمه حول مما املأثورة والسنن النبوية واألخالق
وباطنه ظاهره يف صحيحةً واستقامةً متكامالً بناًء وجوارحه .ذاته

يف والده واهتمام مراعاة إىل يعود ـ الوالد سيدي يقول كما ـ ذلك فضل وكان
س ومراعاة تربيته لقراءة،لوكهحسن يوجهه وهو إال اٍر أو ليٍل من مير وقٍت من فما

فوائد تسجيل أو مسألٍة مراجعة أو كتاٍب مطالعة أو علٍم مدارسة أو صح،قرآٍن حىت
احلبشي حممد بن علي احلبيب قاله ما املعمور وقته بركة يف نقول :)٢(أن
ـ طايع وانت مضى عمرك يل العمر بركة ـ

                                                                 
أن) ١( مع الوقت بعض يقضي كان أنه الوالد سيدي يرويه ـنمما ب ـد حمم كاحلبيب السن يف داده

الدين شهاب بن يف،علوي ـرآن الق ـه يدارس كان والذي الكاف حسني بن طاهر والسيد
ترمي برباط ـارة،عزلته لزي ـذهبان ي كانا حيث التربة يف يقرؤونه القرآن من ورد هلم وكان

هناك القرآن وقراءة ا،القبور مفزع حادثٌ الليايل إحدى يف هلم حدث ـنوقد ع بعده نقطعوا
املقابر إىل ليالً اآليت،الزيارة الفصل يف .وسنذكره

ـاً لزمي كان والذي سهيل كرامة العالمة الشيخ املرحلة هذه يف الطلب يف وأنداده أقرانه ومن
ـيدي س زيارات يف أيضاً ولزميه القرآن حتفيظ قبة إىل واإلياب الذهاب طريق يف الوالد لسيدي

احلب لوالدته هارون((ابةالوالد بن حممد بنت ـوا،))علوية أطلق وأصحابه أهله أن يل ذكر وقد
علي((عليه املبكرة))صاحب املرحلة تلك يف يتالزمان ما .لكثرة

عصره) ٢( يف األمة م اللّه نفع الذين األعالم األئمة من تعاىل اللّه رمحه عديدة،وهو مؤلفات وله
شعريةٌ منه،ودواوين طبع دواوينهوقد وبعض السرية ومولد الوصايا ـن،ا م العديد له ترمجت

السقاف حسن بن طه للسيد حافلةٌ ترمجةٌ ومنها األخرية التراجم علي،كتب اإلمام تويف وقد
عام عنه١٣٣٣احلبشي تعاىل اللّه . رضي



 
 )( 

حبيث املريد لدى ذاتيةً استجابةً حتقق أن الصحيحة التربوية املبادئ ضرورات من
مظاهر يف ومترمجاً مستوعباً أمراً النرية مصادره من املقتبس والسلوك األدب يصبح
عن األبوية احلواجز ورفع القيد إطالق عند وخاصةً اجلوارح وحركات القلب اهتمام

هلاا وكفؤ املسؤولية لتحمل أهلٌ املريد أن على الدالئل وبروز التمام حالة يف .البن

شكٍّ أدىن بال املسؤولية لتلك أهالً القومية ودوافعه الوالد سيدي نوازع كانت وقد
ريٍب وجمالسة،وال العلم وحب اخلري وأعمال والرب اآلداب إقامة إىل االنصراف إن إذ

والسر الفضل دليٍلأهل خري هي العمر من املبكرة ـه ـت ـل ـرح م يف م واالرتباط
الشخصية وتفرد الفطري االجتاه وقوة املنهج صدق على شاهٍد . وأوىف

التجريب مرحلة يف البار لولده املعلم األب من صدرت إشارٍة أول فإن ولذلك
طال على اللّه رمحه الوالد موافقة تلت اليت اإلشارة تلك األوىلوالتدريب الزوجة ق

ومربيه والده اصطحاب من يعتاده ملا خالفاً علوي أخيه مع اهلند إىل سفره وترتيب
وترحاله حطه يف سلوكه .وموجه

هي تلك رحلته عند واجهها مشكلٍة أول أن ـد ـوال ال سيدي روى فقد ولذلك
العلوي واللباس السلفي اللبا،اهلندام يغري أن التجربة أهل بعض نصحه ويلبسإذ س

على حمافظاً وبقي لذلك يأنس مل ولكنه ؛ إليها يسافر اليت البالد يف الناس يعتاده ما
وترحاهلم حطهم يف العلويني السادة ألبسة من وغريها والقميص والعمامة .اجلبة



 
 )( 

ي بالد كل يف أسالفه بلباس يفخر أن له حقَّ ـزوقد يشمئزن كان غريه أن مع ا ل
جم ذلك من اوينفر حيل اليت البالد لعادات يف،اراةً كان أنه الوالد سيدي ذكر وقد

والشوارع األزقة يف النساء إن حىت وسلوكه وهندامه لباسه يف متفرداً سنغافورة مدينة
واحتراماً تقديراً الزحام شدة مع به االلتصاق ويتجننب لوجوده ـهن ـبَّ ـن ـت ي كن

اللباس ذل،لذلك يف يقول منعين((: كوكان سلَِفي ِلباس أن كله ذلك من يكفيين
واإلفساد الفساد عن وباعدين االختالط .))من

النادرة التجربة هذه مثل من املستخلص والتجريب: واألمر التدريب مرحلة أن
اإلطالق على العمر مراحل أهمُّ هي رقيٍب وال حسيٍب بال الشابُّ فيها يطْلَق ،اليت

مل وروحاًوخاصةً نصاً اإلسالمية باآلداب ملتزمٍة حمافظٍة بيئاٍت يف ينشؤون ،ن
اليت والرغبات والدفعات النوازع إىل العقل تسليم هو احلال هذه مثل يف فاإلطالق
شيٍء إىل امليل حىت أو اجملتمعات أوحال يف السقوط إىل الناس من الكثريين لدى تؤدي

عليه كانت اليت والشهوات اللذائذ األوىلمن التربية إطار يف .حمظورةً

الشهوات على وارتقاٌء النفس على مسوٌّ اإلطالق ذلك من حيصل إىل،وقد فيبلغ
بالعناية سلفنا عند تسمى اليت احلصانة اجملذوبني،مرتبة اللّه من املختارين لدى وهي

العصمة ألوان من لونٌ الوالد،إليه سيدي له اللّه وفق ما باكورةوهذا يف اللّه رمحه
احلرجة املرحلة اإلسالمية،هذه الدعوة عبء محل يف اهلامة اللبنات أول فكانت

والعمل بالقول .)١(ونشرها

                                                                 
؟) ١( تعاىل اللّه إىل الداعي شروط عن تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي أحدهم لهسأل كن((: فقال

ينبغي كما بعينها،مسلماً اإلسالم دعوة مبعناه))فتلك ـ .اه



 
 )( 

مالز خري ينضب ال الذي املَعني هذا مع الوالد سيدي كان وأنيٍسلقد وجليٍس ٍم
ومصاحٍب ومعلميه،ورفيٍق أبيه رعاية حتت األظفاره نعومة منذ بقوٍة أخذه وقد

النفس،ومؤدبيه لتهيئة يترافقان الربانية والعناية الفطري االستعداد كان فقد ولذلك
اإلجادة كل جتيده أن تعاىل اللّه كتاب حبفظ .اجلديرة

بعض ومع نفسه مع آلياته مردِّداً له مكرراً بالقرآن الهجاً عمره باكورة منذ فكان
القدمي،أقرانه صديقه املضمار هذا يف أَجلِهم من كان اللزمي،وقد له،والصاحب

ترمي رباط الكاف،يف حسني بن طاهر االستظهار،السيد جميد حافظاً كان والذي
ا قويَّ القاعدة ا،الستدراكمتني إ حىت عميقةٌ روحيةٌ عالقةٌ بأيب جتمعه وكانت

والرب اخلري على ما تعاو يف متَِّحدةً نفسيةً قوةً مع،أمثرت ليلٍة كل خيرجان فكانا
ترمي مقربة إىل الليل املقدم،نصف الفقيه األفخم اإلمام قرب أمام جيلسان حيث

استظه املكان ذلك يف اللّه كتاب .اراًليتدارسا

إحدى يف هلما حصل غريباً حادثاً أن تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي يل روى وقد
املقربة عن انقطاعهما يف سبباً فكان صوت،الليايل الليلة تلك يف مسعا ما أ وذلك

كان مسعاه الذي الصوت أن األمر بذلك جيزمان جعلهما والذي قربه يف يعذب ميٍت
يؤل ال مرعباً شدةصوتاً من تنخلع أن كادت ما قلو إن حىت مساعه يطاق وال ف

احتماالً،اخلوف أكثر كان صاحبه أن يذكر تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي أن مع
منه صدر الذي القرب على حجراً يضع أن أراد الصوت ـدأَ ه أَنْ بعد إنه حىت وقوةً

ومواعظه،الصوت مذاكراته يف الوالد سيدي مسعت امليتوقد صوت للناس يصوِّر



 
 )( 

الليلة تلك يف مسعه كما قربه يف يعذب تبعث،الذي متقطعٍة آهاٍت عن عبارة وهي
واخلوف الرعب النفس .يف

كان الليلة تلك يف هلما احلادث األمر ذلك أن تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي ويذكر
يست ال الذين األسالف ـح ـص ن خمالفتهما على هلما مقابرتأديباً دخول حسنون

ليالً ذلك،حضرموت بفعل منهما العهد آخر ذلك .وكان

كان أبابكر اجلد والده أن وآدابه بالقرآن الوالد سيدي اهتمام جمال يف يذكر ومما
باستصحاب اجلاللني((يأمره حال))تفسري كل يف ترمي،معه يف والده على قرأه وقد

ومراٍت مراٍت يف،وخارجها املشهورة،وقرأ التفاسري من آخر عدداً اجملال هذا
وأسباب منها املراد املعىن مع اآلية نص اإلحساس يف يترافق أن ذلك غرض وكان

ـزال معاين،ولن قراءته خالل لنا يسرد ما كثرياً تعاىل اللّه رمحه الوالد جند ولذلك
ال وأسباب غوامضها وأسرار ـزاآليات مدىن تبني خمتلفٍة بأوجٍه لتلكول التكرار أثر

صباه منذ .املسائل

تعاىل اللّه لكتاب املستمرةَ التالوةَ دأَبه كان إال،كما ساحنٍة فرصٍة كل يف تراه فال
األمر ذلك يف له معيناً يتخذه من مع أو لنفسه إما وتفكٍر بتدبٍر القرآن يتلو ،وهو

ـوت ـرم ـض ح من خروجه بعد الرحلة هذه يف رفيقه كان احملب١٣٦٢عاموقد
حميفوظ(( سعيد حضرموت))كرامة من القرآن من شطراً حيفظ كان مث،والذي

أحور مدينة يف البقية .استكمل



 
 )( 

كانت القبلة أرض إىل ترمي من رحلتهما أن آنفاً املذكور سعيد كرامة يل ذكر وقد
القر مدارسة عن ينفكّان ال حيث مستمراً قرآنياً وفيضاً وهاجاً الفينةنوراً بني آن

مانع املدارسة عن مينعهما وال شاغلٌ يشغلهما ال ي،واألخرى عندما ـزحىت يفن الن
واملراجعة، للمدارسة خاصٌّ وقت حمبه مع الوالد لسيدي يكون والقرى املدن

أحور مبدينة حلوهلما بعد احلال أن،وكذلك حميفوظ سعيد كرامة يل ذكر وقد
ب ينفرد كان الوالد يفسيدي معاً إقامتهما خالل وحده الليل آخر صالة من القراءة

ـزم هلمان خصص صغٍري نص،ٍل كرامة احملب حفظ الكبري((وقد لإلمام))الورد
آخر صالة من فراغه بعد له الوالد سيدي ترداد كثرة من مساعاً تعاىل اللّه رمحه احلداد

.الليل

س ا اعتىن اليت األمور أهم من كان يئةوقد أحور مبدينة حلوله عند الوالد يدي
واملذاكرة املدارسة على يعينه تعاىل اللّه لكتاب سهم،حافٍظ عليه وقع من أول فكان

الشاب السهل((االختيار صاحل صاحل))عبداللّه احلاج أبوه فرغه والذي
الصحب إمداد لينال مستمراً ربطاً الوالد بسيدي وربطه كامالً ـاً ـغ ـري ـف وفائدةت ة

اإلنشاد،االستمرارية طرق وتلقينه تعاىل اللّه لكتاب حتفيظه على الوالد سيدي فأخذ
حبضرموت العلويني السادة عند املألوف الصويف والسماع يف،احلضرمي له فكان

نصيب اإلتقان من حطه،ذلك يف الوالد لسيدي خملصاً ومساعداً دائماً لزمياً وكان
.وترحاله

أن هيأوما حىت بكر وأيب حممد باألوالد اللّه ورزقه بأحور الوالد سيدي تزوج
ذاتياً باألمر واهتم تعاىل اللّه كتاب حلفظ الترمجة كاتب آيات،األخري حيدد فكان

فيها يل ذلك بعد ويستمع يف،احلفظ الترغيب أجل من يبذل تعاىل اللّه رمحه كان بل



 
 )( 

وا اهلدايا من شيئاً للعمر،االستظهار املناسبة املرغبات من ذلك وغري واحللوى للعب
كل يف الوالد سيدي خالهلا الزمت قليلٍة أعواٍم خالل تعاىل اللّه كتاب استظهار ومتّ
املقرر احلفظ من ـي ـب نصي أتلو أن بعد املصحف يف القرآن أُدارسه تقريباً مكان

عام تزوجت حىت بعض١٣٨٧علي يف مدرساً عينت ألتدربحيث النائية القرى
أموري إدارة وأتعود الشرعية العلوم مبادئ وتقرير واإلمامة باخلطابة القيام على
والتوجيهات والعلوم املعارف من الذهن يف رسخ ما على معتمداً والعامة اخلاصة

احلنونة .األبوية

الزواج وبعد قبل تعاىل اللّه رمحه الوالد بسيدي ارتباطي فترة كانت بوضوحوقد تبني
وتالوته القرآن لعلوم ـه ـن م البالغ االهتمام سريع،مدى احلجة قوي عرفناه وقد
الدينية ومذاكراته مواعظه يف اللّه بكتاب قدرته،االستشهاد يف مثله واعظاً عرفنا وقلما

الواحد املوضوع يف القرآنية اآليات من املعدود العدد استحضار على .الذهنية

رمح كان يتفقكما الذين القراء من سواًء احلسنة اجملودة للقراءات حمباً تعاىل اللّه ه
التسجيل أشرطة من أو املذياع من إليهم يستمع الذين أو رحالته يف ولذلك،م

ألقرأ الدينية واالجتماعات احملافل افتتاح يف ويقدمين تقليدهم على حيثين كان فقد
ا وحتسني التجويد من بشيٍء القراء،لصوتالقرآن بأحد السنني إحدى يف مجعين وقد

الزمنية احلقبة تلك خالل عدن إلذاعة يسجلون الذين أمحد،اجمليدين الشيخ وامسه
بعدن،حيدر العيدروس مسجد يف يسكن من،وكان أوقاتاً الوالد سيدي له وحدد

اجملودة القراءة على لتدرييب .النهار



 
 )( 

شغوفاً الوالد سيدي الشيخوكان وكان،))اخلياط((والشيخ))احلصري((بقراءة
بامل قراءته أوقات بعض يف يقلّدمها ما ـزكثرياً الترتيل،لن نغمة على قراءةٌ له وكانت

الليل آخر من تنفله يف أو بالناس صالته يف ا القراءة عن ينفك ال ويقول،احلضرمية
والده:  عن أخذها اجل،إنه عن أخذها تعاىلوهو اللّه رمحه علوي كان،د كما

العطاس حسن بن أمحد احلبيب أن أخربه والده أن عنه يقول مسعته آخر ترتيالً حيفظ
به يقرأ وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى النيب .)١(رأى

تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي عند األغلى املكسب هو الوقت توزيع كان ،وقد
النصي العظيموكان للقرآن منه واألعظم األوىف الوقت،ب لتوزيع خمتصر موجز وهذا

وترحاالً حطاً القرآن قراءة يف إياه أشاطره كنت :الذي
الوتر صالة يصلي وزيادة الساعتني مبقدار الليل آخر من الوالد سيدي يقوم

واخلشوع والتأمل التدبر مع تعاىل اللّه كتاب من جبزٍء معهوكان،والتهجد يوقظين
فعلها على وواظب األصفياء ا وعمل األولياء توارثها اليت العظيمة امليزة هذه ألعتاد

يركع،األتقياء عندما آخر حيناً اجلزء من ـي نصيب وأقرأ حيناً إليه أستمع فكنت
هو،ويسجد ليواصل القرآن من احملدد احلزب من فراغنا بعد بالنوم يل يسمح وقد

واأل األدعيةاألذكار من وغريه احلداد لإلمام الكبري كالورد يألفها اليت واألدعية حزاب
.والصلوات

                                                                 
ـةٌ) ١( عالق ـاس العط ـن حس بن أمحد واحلبيب بكر أيب اجلد بني كانت أنه الوالد سيدي يذكر

إن،وطيدةٌ ـر بك أيب للجد ترمجتنا يف طَرفاً منها سنذكر ونوادر حكايات بينهما جرت وقد
اللّه .شاء



 
 )( 

بعض فيها يشترك اليت والنحو الفقه قراءات من الفراغ بعد القرآن ملدارسة ونعود
حىت اللطيف الورد قراءة وبعد الصبح صالة بعد بأمجعهم وإخويت العلم طلبة

ال ملواصلة نعود مث املاإلشراق، إىل عودتنا بعد ـزقراءة اإلفطارن طعام يئة خالل ل
املدرسة إىل الذهاب موعد حيني مع،حىت املدرسة إىل السري أُالزمه اإلفطار وبعد

موعد حيني حىت صفي إىل فأدخل ا با نصل حىت الطريق مسافة القرآن مدارسة
املدرسية احلصص بني الفاصلة إ،الفسحة القراءة معه مشغوالًفأستأنف يكن مل ن

باملدرسة خاصٍّ عمٍل أو من،بضيوٍف اخلاص حزيب مبراجعة أنفرد أن خالهلا والبد
تعاىل اللّه امل،كتاب إىل الظهر صالة بعد عودتنا عند ذلك ملثل ـزونعود وبعدن ل

النوم يغلبه حىت الغداء طعام العشاء،تناول صالة قرب حىت املغرب بعد وكذلك
للت يتصدر والتفسريحيث الفقه يف العشاء،دريس طعام تناول بعد املدارسة وتستأنف
النوم وقت .)١(حىت

ختمنا قد األسبوع خالل نكون والليلة اليوم مدار على جمتمعةً األوقات هذه ويف
كاملةً أياٍم،ختمةً ثالثة كل يف ختمٍة إىل املبارك رمضان شهر يف وقد،وترتفع

يف الوالد سيدي طريقيذهب طول فنشتغل الريفية املدارس بعض لزيارة األيام بعض
العظيم القرآن بتالوة واإلياب إىل،الذهاب نذهب قد الرمسية والعطل اجلمع أيام ويف

من الشمالية اجلهة يف اشتراها قد الوالد سيدي كان السيول مباء تشرب صغريٍة مزرعٍة
تلك حىت مسرينا يف لزمينا والقرآنُ فيهااملدينة وجودنا وخالل خيتار،املزرعة حيث

اإلخوة بقية أصوات تبلغنا ال حيث جللوسنا مالئماً مكاناً لنا اللّه رمحه الوالد سيدي
ويلعبون يلهون احلقل يف ينتشرون امل،الذين إىل عودتنا طريق ـزوخالل يتكررن ل

                                                                 
م) ١( يف والفقه النحو ملدارسة أوقات املذكورة األوقات هذه ـزتتخلل اإلخوةن جمموع مع .لنا



 
 )( 

امل نبلغ حىت باملدارسة ـزاالهتمام بشن اشتغاٍل أو انقطاٍع دون إذال إال آخر يٍء
بذلك الوالد سيدي وشعر يل امللل من،تسرب آيٍة عن سؤاٍل بإثارة األمر فيعاجل

حنوناً أبوياً توجيهاً أو عجيباً خرباً أو طريفةً قصةً يل يذكر أو .اآليات

أَشدو أن مين يطلب قد السيارات فيها نركب اليت الرحالت من رحلٍة يف كنا وإذا
قص من املللبقصيدٍة ويزول النشاط ليتجدد األسالف الترتيب،ائد هذا وكان

وترحاالً حطّاً حٍني كل يف دأبه هو االلتزام،املذكور هذا من شيء إىل سبقين وقد
من وافٍر نصيٍب على حبصوله آنفاً أشرت الذي السهل صاحل بن عبداللّه األخ الصعب

وج قبل واملساعدة واملصاحبة واملشاركة طفوليتاملالزمة سِنني وخالل وقد،ودي
على القرآن مكابدة يف مرحليت بدء خالل تعاىل اللّه كتاب من حفظي أُمسع كنت
من األدىن الطابق يسكنون الذين العلم طلبة من أقرانه بعض مسامع وعلى يديه

ـزم آنذاكن الوالد سيدي .ل

مأث طريقةٌ القرآن حفظ يف تعاىل اللّه رمحه الوالد لسيدي الصاحلو سلفه عن ورةٌ
يليه الذي إىل االنتقال مث مرةً أربعني الواحد املقرأ أو اآلية ينصحين،كتكرار وكان

احلفظ ترسيخ على املساعدة الوسيلة هذه يتبع أن كتاٍب حفظ يف راغٍب كل وينصح
الذاكرة .يف

الذهن يف السطور وتصور العينني إغماض للقرآن حفظه قواعد من كان كما
ارتباك،اخليالو خشية القرآن منه نستظهر الذي املصحف تغيري عن ينهانا جنده لذلك

الطباعة يف املختلفة الصفحات من اآليات مواقع يف .الذهن



 
 )( 

من ـي نصيب استظهرت قد جيدين أن تعاىل اللّه رمحه والدي صدر يثلج ما وأول
جيداً القرآن ودموع،حفظ دعاٌء اإلثالج ذلك غمرة يف يكتبوله ال وفيض وإمداد

السطور هذه مثل حيثما،على ـزوكان اللّهن لكتاب حافظاً جيده مبن يفرح ل
القرآن استذكار يشاطره رفيقاً له ويتخذه به نفسه،ويرتبط اطمأنت فقد ولذلك

املهمة تلك على يشجعه من على حبصوله احلجاز أرض إىل وصوله مرحلة خالل
فيها ويساعده رجالً،العظيمة وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى الرسول مدينة يف وجد لقد

يعينه اللّه يف صديقاً اختذه البخاري طاهر حممد الشيخ امسه خبارى أرض من صاحلاً
ورضاه اللّه طاعة مسجد،على إمامة يف استقراره بعد جدة أرض يف احلال وكذلك

اجمليء يتبادل كان حيث بالشرفية املباركرمضان السيد وأخيه قريبه مع والذهاب
مسجد يف باإلمامة يقوم والذي الدين شهاب بن هارون بن أمحد بن الدن((حممد ))بن

جبدة العمارية حارة القرآن،يف يتدارسان يوٍم كل صباح يلتقيان على،وكانا وكان
يوماً اإلفطار بطعام يأيتَ أن منهما واحٍد يف،كل يشاركهما األحيانوكان غالب

سهيل كرامة العالمة حي،الشيخ يف الواقع مبسجده استضافتهما يف دوره يأخذ وقد
ويسمى باتياه((الكندرة .))مسجد

الدائم واستقراره حضرموت من عائلته بوصول الوالد سيدي على اللّه من أن وبعد
ال لكتاب حافظاً صاحلاً شاباً له اللّه قيض رمضان مسجد عليهيف يطلق تعاىل لّه

الشريف(( مدارسة))مصباح يف الوالد سيدي يعني ظلّ السودان بالد من سيد وهو
األوقات غالب باخمتار،القرآن السهل صاحل عبداللّه األخ وجيزٍة زمنيٍة بفترٍة وحلقه

يف إليه اإلشارة سبقت وقد أحور مبدينة والدي على القرآن حفظ قد كان والذي
واملراجعة،السياق للمدارسة قوياً دافعاً وصوله بعض،وكان يف يقوم وكان

غيابه أو الوالد سيدي مرض عند الصالة إمامة يف بالنيابة .األحايني



 
 )( 

الترمجة كاتب للفقري األسباب اللّه هيأ الوالد سيدي حياة من األخرية الفترة ويف
االتصال خالل واملدارسة االستذكار يف الكرة يعيد أوقاتأن يف الوالد بسيدي

مكرراً بالقرآن البالغ باالهتمام يل التوجيه من تعاىل اللّه رمحه ينفك ال وكان فراغه،
ذلك يف وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى اللّه رسول أحاديث حِفظَ((: ومنها،يل من

الدُّنيا أهِل على ذَنبه قُِسم لو نِسيه ثُمَّ وآِلِه،))لَكفاهمالقُرآنَ علَيِه اللّه صلى وقوله
القرآنَ((: وسلم عقُِلها،ِاستذِْكروا يف النَّعِم ِمن الرِّجاِل صدوِر ِمن تفَصِّياً أشد ))فِإنه

وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى القُرآنَ((: وقوله هذا نفْس،تعاهدوا ِبيِدِهفوالذي حممٍَّد
عقُِلها يف اِإلِبِل ِمن الرِّجاِل صدوِر ِمن تفَلتاً أَشدُّ القرآن، . ))لَهو أهل من اجعلنا اللهم

عيوننا به ونور صدورنا به اللّه،واشرح .يا

أن خرياته تنفد وال جوانبه تنغلق ال الذي الباب هذا يف إليه اإلشارة جتدر ومما
الوال العالءسيدي ابن عمرو أيب بقراءة القرآن حفظ تعاىل اللّه رمحه القراءة،د وهي

ترمي أهل ا يقرأ اليت املصاحف،الوحيدة يتناولون ومدارسهم مساجدهم يف فتراهم
إىل قدومهم منذ العلويون السادة ا جاء اليت القراءة هذه على تكتب اليت املخطوطة

املباركة األرض ير،هذه خمالفةًوقد قراءةً يقرأ مسعوه من على واحٍد بصوٍت دُّون
م .لقراء

الذهن يف سؤاالً زال ال الذي العالء: واألمر ابن عمرو أيب قراءةَ ترمي أهل اختيار
املسافات تقارب مع قالون برواية نافع اإلمام قراءة سيئون اختار بينما الدوري برواية



 
 )( 

املدي يف واألصول الفروع تعاىل،)١(نتنيومتازج اللّه رمحه الوالد سيدي رأيت وقد
اللّه كتاب تالوة يف لالشتراك الليايل بعض يف يذهب ترمي إىل فيها يسافر مرة كل يف

السقّاف عبدالرمحن اإلمام مسجد يف فيه،حفظا يقرأ الذي الوحيد املسجد وهو
يتداول مصحٍف دون استظهاراً القرآن احلفّ،حزب رأيت مساحٍةوقد يف جيلسون اظ

خفوته من تتبني تكاد ال الضوء خافت مصباح جبوارهم املسجد سقف من صغريٍة
للقراءة متابعتهم خالل الشمال وذات اليمني ذات يتحركون وهم احلفاظ .مالمح

الوالد سيدي لسان على القراءة هذه قاعدة رسخت فقد ما،ولذلك كثرياً فكان
غري يف وهو حىت ا اإلماميقرأ قراءة اعتادوا الذين املستمعني بعض يثري مما ترمي

مكان،حفص كل يف املتداول املطبوع الرسم من،وهي األوىل السنني أحد ويف
اللفظية االختالفات بعض الوالد سيدي علي أملى وحفظه بالقرآن اهتمامي باكورة

القراءتني وحفص: بني عمرو مصحفي،أيب على غالبكم،فسجلتها كانت ا
على عمرو أيب قراءة بكتابة يقوم حيث القراءتني بني جتمع الوالد سيدي مصاحف

الصفحات .هامش

                                                                 
عام) ١( املتوىف السقاف حسن بن هادي احلبيب العالمة ألّف ـالون١٣٢٩وقد ق رواية يف رسالة

املكنون((مساها ـن))اجلوهر حس بن هادي بن حممد بن حسني احلبيب حفيده بتحقيق طبعت
ـام،فالسقا ع ـوىف املت باكثري حممد بن حممد الشيخ الفقيه النحوي املتفنن ١٣٥٥وللعالمة

خمطوطةً زالت ال نافع قراءة على اإلضافة آيات يف .منظومةٌ



 
 )( 

والده يد على والتفسري والنحو الفقه علم مبادئ اللّه رمحه الوالد سيدي تلقى
أيب اجلد األول تعاىلومعلمه اللّه رمحه له،بكر متفرغاً املبارك الفيض ذلك من وزاد

الشاطري عمر بن عبداللّه احلبيب اجلهبذ العالمة شيخه رعاية حتت ترمي رباط ،يف
معرفته جمموع بىن ومصاحفه وأوراقه كتبه مستصحباً عليها يأوي كان صغريٍة وعزلٍة

واجملالس املدارس خمتلف من ا يأوي كان واللقاءاتاليت اعتىن،والروحات ولذلك
التصدر إىل ووجهه عليه نظره وحط الشاطري عمر بن عبداللّه احلبيب شيخه به

العلمي وطلبه عمره باكورة يف لبعض،والتدريس الفقهية املتون بعض يقرر فكان
املذكور ترمي رباط يف املبتدئني الطلبة .حلقات

الربا يف له كان ذلك جانب التصوفوإىل كتب من خمتلفةٌ قراءات وخارجه ط
مب والده عند واحلديث ـزوالتفسري احملضارن عمر جامع جبوار الكائن جلسة،له ويف

شهاب بن عبداللّه بن علوي األواب احلبيب عند سرور مبسجد قبة،الروحة ويف
وغري العيدروس شيخ بن عبدالباري الساري النور ذي احلبيب عند شيخ ِبن منآل ها

آنذاك ترمي مدينة يف تعقد كانت اليت .اجملالس

صدر يف األجالء األشياخ من والباطنة الظاهرة اإلمدادات هذه وأمثرت أثْرت وقد
تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي يٍج،وقلب زوٍج كل من وأنبتت وربت وبدت،واهتزت

احمل بالدعوة اللسان طالقة يف واضحة جليةً األوىلعليه التجربة منذ ثراًء،مدية ازدادت وقد
الدعوة جماالت تعددت حيث السفلى العوالق بالد إىل ترمي من انتقاله بعد وعطاًء وخصوبةً



 
 )( 

وآذاناً عمياء قلوباً به اللّه وأحيا واالجتماعية واألدبية العلمية مناحيها يف تعاىل اللّه إىل
كانت،صماء أمماً اجلهالة من به هاٍروأنقذ جرٍف شفا .على

الوالد سيدي ا قام اليت املختلفة النشاطات تلك من طرفاً نثِْبت أن لنا يطيب وهنا
عام السفلى العوالق بالد يف حلوله صاحبها١٣٦٣منذ على املباركة اهلجرة من

السالم وأزكى الصالة :أفضل

العوالق بالد إىل تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي دخول أن كافةً واآلراء األقوال جتمع
اجملاورة البالد سائر يف نوعه من فريداً عهداً يعد ا واستقراره عظيم،السفلى له وأثراً

كافةً والعادات األحوال جمرى تغيري يف شهر،النتائج يف الوالد سيدي دخول كان إذ
عام من تعاىل،١٣٦٢شعبان اللّه إىل الدعوة نشر األوحد وجهاده األمسى وغرضه
والفعل سيادة،بالقول بقايا من سيئةً حالةً تعيش العهد هذا خالل البالد وكانت

وال القبلي ـزالتناحر بن ذلك وآثار احلاكمة البيوت أبناء بني السلطة على كمااع ينةٌ
سكنتها حىت املساجد كإمهال احلرب آثار من بقي ما وعلى الناس مالمح على أسلفنا

واحلمري األطيان،الكالب وجدب اآلبار وردم املنازل بعض دمي ظاهرة،و ومشول
البعض بعضهم على القبلية الغارات إىل إضافة الطرقات يف والسلب .النهب



 
 )( 

أ هي والقيم العادات هذه صوروكل هي إذ اللّه إىل الداعي يواجهها ما خطر
صور إىل الصحيح دينهم عن األمة تنقل اهلمجية واملفاهيم اجلاهلية لألخالق ة متشا

متنوعة .وثنية

الغرض هلذا السليم املدخل وجد حيث من الديين نشاطه يف الوالد سيدي وبدأ
للصلوات الناس جيتمع حيث تعاىل اللّه بيوت من يومالعظيم كل فكان،املكتوبة

للدعوة مركزاً هاشم مبسجد املسمى النور ومسجد حمسن بن مهدي احلبيب مسجد
األمر بادئ اللّه الوالد،إىل سيدي أن احلامد أمحد بن عبدالرمحن السيد لنا ذكر وقد

احلبيب مسجد يف العصر صالة بعد روحةً يعقد كان املبارك رمضان شهر أيام خالل
حم بن بأحور،سنمهدي الراغبني للطالب عامٍة تعليميٍة نواٍة أول حلقها،وهي إذ

هاشم مبسجد وتعليمهم الطالّب تسجيل وجيزٍة .مبدٍة

املدينة خارج والبادية القرى بني األسبوع خالل ينتقل باملوعظة،وكان وحيضهم
االستقامة وحسن والتوبة الرجوع إىل ويدعوهم املرأة،احلسنة ينس مل يفو اجلاهلة

وفرصة مناسبة كل يف ومواعظُ مذاكرات النساء مع له فكانت البالد أن،هذه فقل
أمر يف معهن ليتحدث األمر ذلك أهل من واستأذن إال عزاٍء أو زواٍج يف جيتمعن

لقاًء،دينهن هلن خيصص كان حيث قريٍب وقٍت إىل املفيدة العادة هذه امتدت وقد
احلبيب مسجد املناسباتيف بعض يف احلامد حمسن بن سنويةً،مهدي وجلسةً

مب الدين مجال مسجد ختم بعد رمضان من والعشرين السابع ليلة يف ـزمعهودةً لن
اللّه إىل للدعوة املشجعني األفاضل السادة املناسبات،)١(أحد ينتهز كان ما وكثرياً

                                                                 
باهارون) ١( املعلم عبداللّه بن أمحد احلبيب للصالح،هو وحمبٌّ فاضلٌ ـه،وهوسيد عرف ـد وق

البالد ذه حلوله منذ الوالد لألطفال،سيدي مدرساً باهارون عبداللّه السيد والده كان وقد



 
 )( 

لتأدية والنساء الرجال فيها جيتمع وأعياد أفراح الشعبيةمن م ذلك،ألعا عن فيوقفهم
تعاىل باللّه .ويذكّرهم

اجملاورة القرى بني والتطواف التجوال من أكثر البالد يف احلال به استقر وقد،وملا
من جاورها وما ودثينة وحبان وحوطة ونواحيها كاحملفد البلدان بعض إىل يرحل

للتذ،القرى حسناً وقبوالً صاغيةً آذاناً واملوعظةفيجد أفراد،كري يده على وتاب
والبادية املدن أهل من .)١(كثريون

يعلمهم كما ومهامه بالدين يذكرهم ولقاءات جلسات ومريديه طلبته مع له وكان
عليها م ومير اللّه إىل الدعوة يصلون،شروط القرى إىل الطلبة بعض ـرسل ـي ف

اجلمعة وخيطبون رمضان شهر خالل املساجدبالبادية الديين،يف نشاطه يف له وكان
جلمع السبل وميهدون التنقل مهمة له يسهلون البالد ووجهاء السلطان أهل من أعوانٌ

والتعليم للموعظة النساء أو .الرجال

                                                                                                                                                    

ذلك فيها،قبل يعلم الشجر أعواد من مبنيةٌ مدرسةٌ له ـب،وكانت لق ـه علي أُطلق ولذلك
.املعلم

زواٍج) ١( حفلة وجود عن مسع اللّه إىل الدعوة سبيل يف وتنقالته الوالد سيدي جوالت إحدى يف
فيها جيتمع البادية بعض والنساءلدى ـة،الرجال إقام إىل ـاهم ودع ووعظهم إليهم فذهب

أن ـى عل املُقام احلفل صاحب وعاهده البعض له فاستجاب النساء عن منفصلةً الرجال أفراح
فعلوا لو معهم حيضر ال وأن بالرجال النساَء جيمع ـض،ال نق ـل قالئ شهور بعد كان فلما
معهم يلعب البادية حفالت إحدى يف وذهب ـارتالعهد أط ـة الليل ـك تل رصاصةٌ فأصابته

أصابعه من ذلك،إصبعاً بعد فعله وحسن التوبة .فجدد



 
 )( 

على بالنفع تعود اليت املختلفة املهمات بني وقته مقسِّماً الوالد سيدي وكان
اخلاص مهماته إىل إضافةً الذاتيةاملسلمني واعتناءاته رمحه،ة الوالد سيدي رتب فقد
يلي ما الدينية الدعوة جمال يف :اللّه

اجللسات وإحياء إرساء على السفلى العوالق بأرض حلوله منذ الوالد سيدي شرع
حبضرموت املقامة اجللسات تشبه اليت روحةٌ،الدينية له العصرفكانت صالة بعد

حمسن بن مهدي مسجد يف النور،بدأها مسجد إىل نقلها هاشم((مث ،))مسجد
البالد يف بناؤها متّ اليت األوىل املدرسة إىل ذلك بعد اهليئة،ونقلها انتقلت وملا

سننا يف أدركناها حيث املدرسة تلك إىل الروحة نقل امليمونة املدرسة إىل التعليمية
البحرية،املبكر الدكة على تقام من)١(وهي به بأس ال عدد وحيضرها املدرسة من

والتقى الصالح املباركة،أهل السلفية الكتب من عدد اجللسات كافة يف ويقرأ
املدرسة مكتبة يف املتوفرة واجمللدات الكتب من وغريها والتفسري احلديث وكتب

القراء بعض حوزة ويف .آنذاك

لقراء البخاري((ةوكانت السنة))صحيح من أشهٍر ثالثة خالل خاصةٌ جلسات
االختتام ويتم احلرام رجب شهر يف يفتتح حيث األخرى الكتب قراءات معها تتوقف

                                                                 
ـائهم) ١( بن ـاء أثن ـال العم على الوالد سيدي أشار والنورة باإلمسنت وطُلي اللَِبن من بين مرتفع

ـة النهائي العام حفالت إلقامة ـاً ـع ـوق م ليكون بإقامته امليمونة ـا،للمدرسة مل ـرحاً ومس
املدرسة يف الطالب النافع،يقدمه العلم ملدارسة الليايل بقية يف .وجملساً



 
 )( 

الناس من والعامة األعيان حيضره ومجٍع يٍج حفٍل خالل املبارك رمضان شهر آخر يف
الق وتلقى بأحور الكبرية املساجد من مسجٍد األشعاريف وتنشد .صائد

القرآن وتفسري الشافعي الفقه حلقة يقيمها كان اليت اخلاصة اجللسات ،ومن
ما ليلٍة كل من املغرب صالة بعد العلم من األوفر النصيب هلذا املالئم الوقت وكان
علَي اللّه صلى الرسول ملولد العطرة السرية بقراءة عنه يستعاض حيث اجلمعة ليلة ِهعدا
وأَثْرت أَثرت اليت املباركة السويعة هلذه مصاحباً الوقت ترتيب وكان وسلم وآِلِه

املتتالية األعوام .خالل

الطلبة بني مدارسةً العظيم القرآن حلقة يقيم أن تعاىل اللّه رمحه عادته كانت فلقد
كا جزٍء من القراء أحد فرغ إذا حىت النافلة صالة من الفراغ شرعبعد القرآن من مٍل

املوجز التفسري من شيٍء تقرير ـ،يف ب يبتدئ اجلاللني((وكان ))الصاوي((مث))تفسري

مراٍت،))الكشاف((و))اخلازن((و اجللسة هذه يف اجلاللني قراءة كُررت وقد
الشافعي ـه ـق ـف ال كتب من شيٍء يف الطلبة أحد يقرأ مث سيدي،ومراٍت، ويقوم

والتقريرالوالد ـا((وكانت،بالشرح ـج ـنَّ ال ـة ـن ـي ـف ـي))س ه
املبتدئني للطالب األول ـرر ـق ـم شجاع((مث،ال أيب اللطيف((مث،))منت املختصر

النفيس((مث،)) الكرمي((و))الياقوت املعني((و))بشرى الكتب،))فتح هذه تقرأ ال وقد
يف الغالب ولكن ذكرنا كما هيمرتبةً الكتب هذه تكون أن والتقرير النقاش جمرى

الدائم .املدار

باحلركات املقرر الدرس متثيل املضمار هذا يف تعاىل اللّه رمحه خصوصياته ومن
والصالة والتيمم بالوضوء يتعلق فيما وخاصةً األمت والتمثيل بني،الفعلية من فيختار



 
 )( 

ا واألقوال األفعال بتصوير يقوم من املالحظةتالميذه مع العبادة منها تتكون ليت
الفائدة،والتدقيق إلمتام املذكورة األفعال بعض مصوراً بذاته قام .ولرمبا

والعمل العلم بني بالربط االهتمام كثري عن،وكان الفقه درس خالل فتراه
أسوكتهم عن التالميذ يسأل مثالً مل،السواك إذا االستمرار عن الدرس يوقف وقد

أسوكتهميكن أحضروا قد الليايل،الطالّب بعض يف وأوالده طلبته يسأل كان كما
احلاضر احلاضر حضور يستبني حىت بالناس صالها اليت الصالة يف القراءة سورة عن

الالهي حفظ،وانشغال يف قصر هو إذا الدرس خالل بالقيام البعض يعاقب وقد
اس املقررة الدروس من بدرٍس أخلّ أو .تظهاراًواجٍب

نقلت مث حمسن بن مهدي احلبيب مبسجد بدٍء ذي بادئ تقام هذه الدروس وكانت
هاشم مبسجد املسمى النور مسجد الدين،إىل مجال الشيخ مسجد إىل نقلت ،مث

املسجد ذا تقام وهي الدروس هذه أدركنا من،وقد كبري عدد حيضرها كان وقد
البالد س،أهايل مرور بعد ـدمث ـيِّ ش الذي اجلامع مسجد إىل نقلها عديدٍة نواٍت

عام باهارون آل مسجد أنقاض الناس١٣٨٣على فيه يؤم الوالد سيدي كان والذي
والعشاء املغرب حلقة،لصاليت أدرس وأنا الكبري اجلامع هذا يف نفسي إىل فطنت وقد

سي توجيه حتت املسجد زوايا إحدى يف للمبتدئني الشافعي رمحةالفقه عليه الوالد دي
.اللّه

الكائن اجلول مسجد إىل نقلت املباركة الفقهية احلركة هذه من األمر آخر ويف
م ـزجبوار الوالدن سيدي البالد،ل على احلكومي التعليم حركة طغت أن بعد وذلك

الفقهية احللقات تلك فاقتصرت اجلديد املنهاج مواد إىل منصرفني الطالّب وصار



 
 )( 

الناسوالقرآ من يسٍري وعدٍد وحمبيه أوالده على املسجد،نية هذا يف لنا كان وقد
واستمداد ورقيٌّ وإمداد مدد حتت،املبارك والترقي للتلقي العام املعهد مبثابة لنا وكان

الصبور األب وتوجيه .رعاية

وال للفقه حلقات اخلاصة الدينية نشاطاته جمال يف الوالد لسيدي كانت تفسريكما
أخرى أوقاٍت تالميذه)١(يف خواص إىل،لبعض للوافدين خيصصه كان ما وخاصةً

خارجها من م،البالد يف األدىن الطابق يسكن بعضهم ـزوكان الوالدن سيدي ،ل
العلمية املراجعة أسس ليلة كل مساء هلم يضع منهم لقربه يتناقشون،فكان ويتركهم

خالل،ويتباحثون هذا كان بالبالدوقد واألديب العلمي االزدهار وقبل،مرحلة
عدن من القادمة املناهج ضمن احمللية املناهج .)٢(اندراج

                                                                 
اجلمعة) ١( يوم عدا ما يوٍم كل من الفجر صالة بعد والنحو الفقه يف درس أيضاً له حيث،كان

لقراءة ا))الربدة((يخصَّص أبيا بعض .وإعراب
لدينا) ٢( احملفوظ األصل عن منقولٌ نصٌّ ـة،هذا القائم ـة التربوي السياسة صور من صورةٌ وفيه

الوالد سيدي عليها يشرف كان اليت باملدارس الديين املنهاج تعديل موثقة،على صورته وانظر
ص :٨بامللحق

الربيطاين املعتمد إدارة
الغربية عدن ١٢ / ١٨ / ٣/ س: رقمحممية

املوافق١٩٥٥أبريل٩عدن ـ١٣٧٤شعبان١٥م ه

السلطان احملترم علي/ حضرة بن أمحد السفلىشيخ العوالق سلطنة وصي
التحية ـبة،بعد مبناس ـات احملمي معارف ضابط جوردن املستر وضعه تقريراً اآلن شاهدت

أحور ملدرسة املتقن،زيارته وبالعمل التالميذ وسلوك بنظافة جداً جوردن املستر اندهش لقد



 
 )( 

األوراد قراءة على الطالّب بتدريب خاصٌّ اعتناٌء املضمار هذا يف له كان كما
احلداد لإلمام اللطيف الورد كقراءة املشهورة ا أوقا يف املأثورة السلفية بعدواألذكار

والنحو الفقه يف املعتادة القراءة وقبل الفجر لإلمام،صالة الشهري الراتب وقراءة
العشائني بني والتفسري الفقه درس من الفراغ بعد أيضاً للطلبة،احلداد يعيد كان وقد

قبل امليمونة املدرسة وجناح فناء يف جيتمعون عندما صباحاً اللطيف الورد قراءة
صفوف إىل ـةدخوهلم ـدرس ـم أو،ال املدرسني أحد الورد تلقني يتوىل وكان

واحٍد جهوريٍّ بصوٍت بعده يرددون وهم النابغني .الطلبة
                                                                                                                                                    

بط ـة،             وأيضاً للغاي ـاحلةً ص ـوردن ج املستر يعتربها واليت املدرسة عليها تسري اليت التعليم ريقة
املشهور علي السيد املعلمني رئيس صديقي إىل ـئيت ن تبلغوا أن .أرجوكم

زجنبار يف املتوسطة املدرسة يف أحور لتالميذ مقاعد وجود عند أنه جوردن املستر أشار لقد
احل هذه يف عدن إىل ـيالًومنها قل ـتغري ي أن جيب اآلن الطلبة يتبعه الذي الدراسي فاملنهج ،الة

ـرقية الش اجلنوبية للمنطقة املستشار مساعده سأستشري وأيضاً جوردن املستر مع املوضوع هذا سأحبث
مظفّر حسن أمحد أخرى،املستر مرةً بكم سأتصل العمل هذا من انتهيت .ودمتم،ومىت

كندي
واملعتم بالنيابةاملستشار الربيطاين د

ـة احلكوم ـه بتوجي ـين ع وصيٍّ أول هو هنا املذكور الوصي أن إىل هنا باإلشارة واجلدير
صغرياً زال ال ا سلطا كان واليت السلطنة شئون إدارة على ـال،الربيطانية بأعم ـاً قائم وظل
يف معهم اشتبك الذين القناصة البدو أحد ببندقية جرح حىت ـىالوصاية عل ـٍة فجائي معركٍة

ـبالد ال على السيول فيها تدفقت اليت املواسم أحد خالل البالد يف العام املاء ـان،جمرى فك
بعدن العسكرية املستشفيات بأحد وفاته سبب اجلرح ـة،ذلك الربيطاني ـلطات الس وعينت

الوصاية منصب يف له علي((خلَفاً بن أمحد أبوبكر األول بيو))النائب من يفوهو السلطنة ت
ـه،البالد وأخي ـي عل ـن ب عيدروس علي الثاين النائب جانب إىل املنصب ذا يقوم وظلّ

البالد يف السياسي التغيري قيام حىت الشرعي البالد سلطان عيدروس بن ناصر .السلطان



 
 )( 

ووحدة موضوعها بشمول اخلاصة اجملالس عن بتفردها العامة اجملالس هذه متتاز
الناس على املقروء جمالس،حمتواها باكورةومنها البخاري((قراءة اإلمام ))صحيح

عام كل من رمضان،واختتامه وأواخر رجب شهر بني فيما متقاربتان مناسبتان وهي
شعبان التالية،أو األماكن أحد يف رمسيٍة بدعوٍة الناس جيتمع امليمونة: حيث املدرسة

يف الكبرية املساجد أحد يف أو والتعاون االحتاد نادي ساحة احلفلأو هذا ويف البالد،
والقصائد اخلطب وتلقى األشعار تنشد املناسبة،البهيج هذه من الوالد لسيدي وكان

ـ ال يف ألقيت اليت األبيات هذه مه اقتبسنا وافر شعريٌّ نصيب شهر٢١العطرة من
عام من  : ١٣٨٢شعبان

حممَِّد النَّيبِّ أَحاِديثَ اللِّهسِمعنا صالةُ لَحظَِةعلَيِه كُل يف
اِإلمام البخاِريُّ ـزفِنعم ِبِحكْمِةاهةًن املَقاِل يف الصَِّحيح تحرَّى

ِبأَسِرِه الكَمالَ حاز ِمَِّةفِإسناده صحَّحوه ِثقاةٌ ِرجالٌ
ِبتكَرٍُّر لنا تتلى ِلِعلِةأَحاِديثُه يشِفي التَّكرار ولنا نعم

ِلتشتِفي الرَّسوِل أحاديثَ ِلكُدورِةفكَرِّر حوت وأجساداً قُلُوباً
ِتالوٍة ِعند اللِّه رسولَ بقْعِةتخيَّلْ كُل على تعلُو روحه تِجد
توسُّالً للحديِث قَرأْنا ِبجملَِةفإنا العذاب اللّه يرفَع بأَنْ

القَ مناِكٍرِمن وفُحِش واحلُمى وِفتنِةحِط الشَِّنيِع واجلَوِر وكالظلِْم
ِبمنِِّه اجلَِميع اللّه يصِلح منيِةوأَنْ تحِقيق لإلسالِم ويكْتب



 
 )( 

رمحةً والتآلُف وأَمناً بلْدِةوصلْحاً كُل مع القُطِْر جِميع تعمُّ

بقية يفوسنثبت ديوانه((األبيات األبرار))جمموع رمحة تعاىل اللّه .رمحه

أفضل علىصاحبها العطرة السرية قراءة جلسة العامة اجملالس تلك من كان كما
والسالم مرتني،الصالة مجعٍة ليلة كل تعقد جلسةٌ صالة،وهي بعد األوىل اجللسة

الن من الكبري العدد وحيضرها النور مبسجد يف،اسالعصر املغرب صالة بعد واألخرى
البالد يف القائمة املساجد من يف،عدٍد إقامته مرحلة خالل الوالد سيدي تنقل وقد

عديدة الدين،مساجد مجال مسجد يف يقيمها أمره بادئ كان عدة،إذ بعد نقلها مث
اجلول مسجد إىل نقلها مث اجلديد اجلامع مسجد إىل كل،أعواٍم يف له جلسٍةوكانت

بأمور ويبصرهم تعاىل اللّه إىل احلاضرين فيها يدعو دينيةٌ مذاكرةٌ اجللسات هذه من
والدنيا حتمل،الدين عديدةً تصنيفاٍت املباركة اجملالس هلذه الوالد سيدي صنف وقد

احملمدية للذات النبوي امليالد النظم،قصة بأسلوب كتبه ما ومنها منثور هو ما منها
املعهودة،احلميين اجملالس تلك يف ا نقرأ للناس،وكنا يقرأ تصنيفها قبل كان وقد

مطلعها اليت املشهور عبدالرمحن بن علوي اجلد صنفها اليت املولد : قصة
شكْرا للِّه ِباحلَمِد ـي ـداِئ ـِت يحصراب لَيس الذي فَضلَه موِفياً
ربَّ ـت ـن ـع ـت اس ِإين املُصطَفَىالرباياثُمَّ ـِد ـوِل ـَ ملَ ِنظاِمي يف

الشريف املولد ذا اجلول مسجد يف تقام السفلى العوالق بالد يف املوالد زالت وال
الوالد سيدي كتبها اليت املوالد بأحد . أو

حدثاً البالد هذه يف تعد اليت الدينية املناسبات حفالت العامة اجملالس تلك ومن
إعزاز الناس نفوس يف ولذكراه رونق له هاماً األول،دينياً ربيع شهر من عشر كالثاين



 
 )( 

وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى الرسول ميالد بذكرى فيه والعشرين،واالحتفال والسابع
واملعراج اإلسراء بذكرى فيه واالحتفال رجب شهر واالحتفال،من حمرم من واألول

بذكر النبويةفيه اهلجرة عاشوراء،ى بيوم فيه واالحتفال حمرم شهر من ،والعاشر
واالستغناء والفرج احلفظ بنية الدعاء بقراءة فيه واالحتفال شعبان من عشر واخلامس

عرفة يوم دعاء وقراءة احلجة ذي من التاسع ويوم الناس .عن

وحيضرها حمكماً إعداداً تشهد الدينية املناسبات تلك اخللقوكل من اجلمُّ العدد
والتذكري املوعظة مساع إىل سيدي،املتعطشة فيها يبث أخرى عامةٌ مناسبات وهناك

هذا غري يف سنذكرها احلسنة واملوعظة الطيبة الكلمة تعاىلالوالد اللّه بإذن املختصر .املقام

سب دخوللقد منذ البالد تشهده كانت الذي التعليمي النشاط إىل اإلشارة قت
إليها تعاىل اللّه رمحه الوالد الشامل،سيدي االتساع هو بالذكر املقام هذا يف واجلدير

وخارجها البالد يف بني،للتعليم ومده لنشره واألسباب الظروف كافة واستغالل
مس والعموم اخلصوص على والبادية بوادراحلضر عليه ظهرت مبن ذلك يف تعيناً

واملريدين الطلبة من .)١(االستعداد

القرى يف أخرى مدارس بفتح السلطة ورجال املدرسني من عدٍد مع اللّه رمحه فقام
واللغة والكتابة القراءة مبادئ لتعليمهم للمدينة عاصمة،اجملاورة يف لألميني فتح كما

                                                                 
ـي) ١( لتلق ـني املدرس بعض مع الوالد سيدي سافر باحلكومي األهلي التعليم دمج برامج خالل

ذاتهدور للغرض بعدن التدريب مراكز يف الطلبة من عدداً وعين حلج، مدينة يف تربويٍة .اٍت



 
 )( 

الت بغرض خاصةً صفوفاً واالستفادةالبالد اليت،عليم الصفوف هذه من وتخرَّج
الكبار الطلبة من عدد والتعاون االحتاد نادي رعاية حتت الفتاة،كانت ينس مل كما

ا، ذا امليمونة املدرسة يف والكتابة القراءة صفوف هلن ففتح التعليم نصيب من اجلاهلة
النجباء الطلبة بعض هلن التعليم ذلكإذ)١(وباشر مبثل يسمح سنٍّ يف فتح،كن مث
مب صفوفاً واالتساع الكثرة عند ـزهلن يفن التدريس وجعل مهدي جبول الكائن له

املباركني أوالده ألحد .الصفوف

النجيبات الطالبات بعض ـن ـيَّ ع التعليم على اإلقبال وكثر العدد ازداد وملّا
احلكوم بنِت حىت الصفوف تلك يف البناتمدرساٍت بتعليم اخلاصة املدرسة احمللية ،ةُ

عادات ويناسنب النفس إليهن تطمئن من املتعلمات املدرسات من هلن واستجلبت
وتقاليدها االجتماعي،)٢(البالد التغري عوامل بدت حىت كذلك احلال واستمر
عام عصر،١٣٨٧والتربوي صبغٍة ذات مدرساٍت النسائي التعليم على ،يٍةفأُدخل

ـام ع ـأت ي م ـ تدرس١٣٨٩ول الفتيات مدرسة صارت حىت األعوام من يليه وما
األوالد يدرسها اليت املواد .ذات

                                                                 
ـد) ١( أمح بن ومزاحم السهل صاحل بن عبداللّه الطالب البنات صفوف يف التعليم باشر ممن كان

الترمجة كاتب املشهور وأبوبكر .مزاحم
املرحو) ٢( الترمجة كاتب زوجةُ الفترة هذه يف ـةًعينت ومدرس مديرةً فضل حمسن بنت خدجية مة

عام حىت البالد يف االبتدائية ـق١٣٩٠للمدرسة تتعل ألسباٍب نتيجةً العمل عن استقالت حيث
األطفال والفتاة،بتربية الفىت بني املدارس يف االختالط قانون الدولة ـبح،وإلعالن أص ـا مم

عل حمافظاً نشأ ملن التربوي الواجب أداء يف الصحيحةعائقاً اإلسالمية اآلداب .ى



 
 )( 

قسمني إىل ينقسم فكان األديب النشاط عن التعليم: أما إطار يف يتحرك قسم
يف،واملدرسة املومسي االجتماعي والنشاط النادي صفوف يف وينمو يظهر وقسم

املختصةاملنا اجلهات مع بالتعاون الوالد سيدي يقيمها اليت .سبات

الرمسية الدراسة أيام خالل باملنهاج مرتبطاً املدرسة نشاط فيه،فكان ويتوزع
أو اليومية الدروس خالل اهلادفة املسرحيات لبعض ومتثيالً وخطابةً ونثراً شعراً األدب

القائمة املقررات حبسب الفصلية العطل املنفّذخالل املنهاج،واملنهاج صب وقد
والنصوص العربية لألشعار واستظهاٍر حفٍظ من األدبية املدارك تنمية على األديب
الشعرية القطع تلحني على تعويدهم إىل إضافةً العرب وأمثال وِحكَم والنبوية القرآنية

مناسبٍة مدرسيٍة األستاذ،بأحلاٍن من كل املواهب هذه أستاذ بنوكان بكر أيب
ـبان ـي ذي حسني بن أمحد واألستاذ مسيط بن .عبداللّه

النصوص يضع فقد واالجتماعية واألدبية التربوية القضايا ومعاجلة التمثيل وأما
الوالد سيدي لذلك األستاذ،املعبرة مع آنفاً املذكورين املدرسني ينيب وقد
بكر أيب ناصر بن املدرس،)١(مهدي أجود من النصوصوهو بوضع ودرايةً خربةً ني

وتنفيذها .التمثيلية

                                                                 
ـي) ١( العلم ـاط النش ـرة دائ توسيع يف البارزين املدرسني أحد بكر أيب ناصر بن مهدي األستاذ

عموماً السلطنة يف والثقايف ـيالً،واألديب ومتث ـةً كتاب ـرح املس يف وقويٌّ بارز دور له وكان
والتعليمي التربوي لواجبه أدائه حسن إىل إضافةً ـدارس،وإخراجاً امل ـض بع إدارة تولّى وقد

واحملفد أحور من كل يف ـي،االبتدائية الرياض الثقايف الشعب نادي أقرانه من مجلٍة مع وأسس
جانب،بأحور إىل البالد يف والثقايف والرياضي املسرحي النشاط إبراز يف يساهم كان والذي

بسنوات بعده أُسس الذي الرياضي الشباب توقف،نادي ـدوقد بع ـة األندي ـذه ه نشاط



 
 )( 

اخلميس يوم خالل األسبوع حبر يف األدبية النشاطات هذه تظهر أن احلال وغالب
النهائية واالختبارات االمتحانات حفالت يف امليمونة،أو مدرستنا يف عرفنا وقد

واملدرسني الطلبة من جلنةٌ تقدمه كانت علمياً أدبياً األدبيةبرناجماً الندوة ،يسمونه
األسبوع من مخيٍس يوم كل املثرية احلية واملواضيع الذكية األسئلة بعض فيه .وتعرض

نادي مبىن كان تنفيذه يف واألرحب األوسع فاجملال االجتماعي النشاط وأما
والتعاون البالد،االحتاد شخصيات كبار مع الوالد سيدي ساهم الذي النادي وهو

إق ومادتهيف دستوره ووضع أعضائه ومجع جماالٍت،امته يف عظيمةٌ مثرةٌ له وكانت
منها :شىت

لذلك-١ االحتفاالت وعقد واملناسبات األعياد يف الدينية الشعائر .إظهار
مناسباته-٢ يف أديبٍّ نتاٍج من يقدمونه وما بإظهارهم واألدباء األدب .تشجيع
األ-٣ وتثقيف البني ذات دينياًإصالح تثقيفاً .عضاء
التعليم-٤ يف الراغبني من الكبري العدد أمية حمو يف .املسامهة
وغريهم-٥ النادي أعضاء منها يستعري حاويٍة ثقافيٍة مكتبٍة .تشييد
للغرباء-٦ مسكن وبناء مادياً واملساكني الفقراء .مساعدة

فضل بن حمسن السيد الكتب هذه بغالب تربع يزخروظلّ،وقد النادي هذا
وفنيٍة رياضيٍة أدواٍر تأدية لغرِض بنيت أخرى نواٍد البالد يف ظهرت حىت ،بالعطاء

الفكاهي واملسرح اهلادف املسرح ألوان من لوناً شديد،وأظهرت تنافس بينها وكان
صاحلٍة قاعدٍة غري على األول،بين النادي ونشاط حركة على التأثري ذلك من فكان

بع منيف بقي من برغبة النادي مبىن وحول التام بالصمت له اللّه أذن حىت جماالته ض
                                                                                                                                                    

البالد .استقالل



 
 )( 

االبتدائية املدرسة على الضغط ختفيف يف يساهم مدرسيٍّ صفٍّ إىل ١٨ويف،أعضائه
عام من مهماته١٣٨٩شوال كافة وإيقاف النادي حل على املتبقون األعضاء .وافق

سيدي على تتلمذوا الذين واملريدين التالميذ نذكر أن حال بأي اجملال يتسع ال
من املمكن األمر ولكن ؛ مواطنهم واختالف م لكثر منه تلقوا أو عنه وأخذوا الوالد
ميكن ما وأهم ومواقعها االرتباطات شأن يف الرئيسة اخلطوط عن حملٍة إعطاء كله ذلك

املت النماذج من والعطاءذكره األخذ رحلة يف ميتد،فردة ومريديه تالمذته نرى إذ
وإىل وحلج العليا والعوالق ودثينة وعدن واحملفد أحور إىل حضرموت من وجودهم

.احلجاز

املشهور ترمي رباط يف أسلفنا كما بالتصدر عهده أول كان طلبةٌ،وقد له وكان
درو أيضاً له وكانت الفقهية دروسه من منيستفيدون للمبتدئني والقرآن العربية يف س

مب واإلناث ـزالذكور ترمين يف والده آل،)١(ل مبدرسة ومريدون تالمذةٌ له كان مث
السفلى العوالق أرض إىل انتقاله قبل بترمي املشهورة .الكاف

وقَِدم واملريدين الطلبة دائرة اتسعت فقد السفلى العوالق بالد إىل انتقاله بعد وأما
وعدمإل ودثينة وحبان كاحملفد اجملاورة البلدان ومن والبادية القرى مجيع من الطلبة يه

                                                                 
الكاف) ١( سقاف بن مشهور والسيد العيدروس الغزايل حممد السيد هؤالء وأخيه،ومن

باعبود شيخ بن هاشم والسيد سقاف بن . حسن



 
 )( 

وغريها يبسطون،واحلوطة كثري عدد واحملبني املتعلقني من البالد هذه يف له وكان
الدعاء طالبني والرجاء،أيديهم األمل غاية املوىل كرم يف .وهلم

من القلوب عليه جتتمع الذي الروحيةواألمر اجلاذبية سر وجاءت قَِدمت حيث
واملستمد والصديق واحملب املريد نفس على تطرأ يرى،اليت الذي الغريب الزائر وحىت

صورةٌ قلبه يف تنطبع آخر مكاٍن أيِّ يف أو املسجد يف وتوجيهه موعظته خالل سيدي
وقائلها للموعظة وخاص،حيةٌ وجريانه وحمبيه أهله نفوس بصوٍروحتتفظ ومريديه ته

التصرف وحسن اإلميان وقوة احلياة وبساطة واإلخالص الصدق تبلور ،وذكرياٍت
سيجد الوالد سيدي جمالس من اجملنية االستفادة مكامن على املتعرف حل وحيثما
وحبان احملفد من أو عدن من أو دثينة من أو أحور من أو حضرموت من العلم طلبة

آخر موقٍع أي من سيديأو مبعرفة ـهم ربطَ أنْ على وشكره اللّه حبمد يلهجون
ورعايته،الوالد توجيهه حتت تالميذ احلجاز،وجعلهم أرض إىل وصوله بعد وحىت

يديه على يتتلمذ من الزاخرة البشرية والبحور الكاثرة الكثرة بني من له اللّه قيض
الغ العطاء ذلك من ومستفيداً آخذاً جبنابه الثاين،زيرويتعلق اجلزء يف ذكرناهم وقد

أَحور(( من ِخمالف تاريِخ يف اَألحور .)) الطرف



 
 )( 

بالٍد من تعاىل اللّه إىل الدعوة سبيل يف بالرحلة كبري شغف اللّه رمحه الوالد لسيدي
بالٍد إىل،إىل حاضٍر واٍد،باٍدومن إىل ناٍد وساحٍل،ومن وجبٍل وعزبٍة حمل ،إىل

وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى اللّه رسول حبديث عمالً الواسعة األرض من كان حيثما
طالٍب أيب بن علي حمِر((: لسيدنا ِمن لك خري واحداً رجالً بك اللّه يهدي َألنْ

.))النَّعِم

هذا صعوبتهاومن مستسهالً للرحلة حمباً الوالد سيدي كان العظيم الديين ،املنطلق
ومشقتها وعثاءها عن،متحمالً وجده أبيه رغبة من منحدرةً الرغبة هذه وكانت

املهتدين الدعاة العلويني،سلسلة األجداد علَيِه،من اللّه صلى اللّه رسول إىل متصالً
وسلم أهم،وآِلِه أيبومن اجلد والده مع رحلته املضمار هذا يف تعنينا اليت الرحالت
عام احلبيب١٣٥٣بكر على مروراً ودوعن وشبام سيئون إىل ترمي من اهلجرة من

احملضار أمحد بن وألقمهما،مصطفى ولقّنهما وأجازمها وألبسهما ما فرح ،حيث
قيد يف العمودي عيسى بن سعيد الشيخ زيارة إىل دوعن،ونوغادراه وادي ومن

يبعث عقبة إىل احملاضري،صعدا السادة عند حبان إىل احملفد،مث إىل واستقبلهم،مث
القبائل بني يتنقالن أياماً ا ومكثا حسناً استقباالً ـزمث،أهلُها ومعهمان أحور إىل ال

احلامد أمحد بن عبدالرمحن و،احلبيب واحترام استقبالٌ هلما حصل أحور حصلتويف
والعبارات،مذاكرات الكلمات بأحسن مث،وجهر وعدن شقرة إىل أياٍم بعد ومنها

واهلند اليمن .إىل



 
 )( 

أحور السفلى العوالق ببالد الوالد سيدي ربطت رحلٍة أول هذه حيث،وكانت
آنذاك البالد وجهاء من وعدداً السُّلطانَ عبداللّه،عرف بن علوي السيد أمثالَ

حممد،بومنيباهارون بن علي احلبيب تلميذ باهارون عمر بن هارون والسيد
باهارون،احلبشي هارون بن علي احلامد،والسيد عمر بن بكر أيب اجلد ،والسيد

احلامد عيدروس بن حسني بن أمحد واألعيان،والسيد املشايخ من .وغريهم

الرغب باعث إىل نشري أن املضمار هذا يف يعنينا سيديوالذي لدى الصبا منذ ة
أجلها من والرحلة الدعوة نشر سبيل يف من،الوالد الثانية الرحلة أن جند ولذلك

عام األبد إىل والده فيها ودع اليت الرحلة هي األمهية اهلجرة١٣٦٢حيث واليت،من
عام والده مع قطعها اليت األوىل الطريق ذات فيها مدينة١٣٣٥قطع يف استقر حىت

فيهاأحو باملكث له والده لتوجيه وتلبيةً والدولة األهايل رغبة على بناًء شهد،ر وقد
وما العاصمة وبني القرى من يليها وما العاصمة بني داخليةً رحالٍت ذلك بعد الوالد

والبعيدة القريبة البالد من صاحلاً،جياورها طرفاً منها :ونذكر

عا حضرموت إىل أحور من األوىل تقريبا١٣٦٧ًمالرحلة اهلجرة من
هامةً أموراً خالهلا حقق سنني عدة السفلى العوالق بأرض الوالد سيدي على مرت

كبٍري،وعظيمةً أثٍر ذات أمور غريه وحميط حميطه يف كذلك مجع،واستجدَّت قد فهو
والتوجيه لنصيحة االستماع على البالد أهل يستضيئون،قلوب شعلةً هلم اوكون

امللتهبة احلياة ظلمة احلق،يف أصوات وارتفعت العلم مدارس وأحيا املدرسة وفتح
الباطل أصوات .على



 
 )( 

الزوجيِة احلياِة ِنتاِج ألوِل ورؤيته بتزوُِّجِه الشأنَ أكملَ قد هو مسكناً،مث وبىن
حسنةٌ،مالئماً واجتماعيةٌ ماديةٌ أسباب له يأت تالميذ،و من منوهيأ ومعاونيه ه

والذهاب السفر له عنَّ إذا عنه نائباً ويقوم لزيارة،يسانده نفسه حتركت فقد ولذلك
ترمي رأسه العام،مسقط يدور يكد مل و احلياة قيد على ووالده غادرها أنه وخاصةً

واألجداث القبور ضمن أبيه اسم األقدار طوقت أهله،حىت لرؤية اشتياقاً أكثر فهو
ـزوموإخوته ويستقين منهم يستمد الذين أشياخه ولرؤية أبيه .ل

إىل قدم والذي الغزايل حممد األصغر أخوه ومعه أحور من األوىل الرحلة أمر فرتب
األكرب أخيه عناية حتت وتنشئته العلم لطلب أبيه وفاة بعد يف،أحور صاحبه كما

األحوا هذه ملثل هيأه الذي اجلديد تلميذه أيضاً السهلرحلته صاحل بن عبداللّه ل
األناشيد،باخمتار ينشدون ودولتهم البالد أعيان الوالد سيدي وداع يف وكان

الغريب عبداللّه يدعى معروٍف ويل قرب إىل بلغوا حىت النارية العيارات ،ويطلقون
استقبله حيث احملفد إىل متجهةً الصحراء عرب الرحلة قافلة وانطلقت املودعون فرجع

ركعيتأه وصلّى عبدالعزيز الشيخ مسجد إىل بضيفهم واجتهوا حافالً استقباالً لها
.الضحى

ـزمث مبن ـزلوا البالدن منصب ـقاع الشَّ بكر أيب بن مهدي الشيخ ـي،ل ـق وب
والتبصري والتوجيه والتذكري الوعظ بني أياٍم ثالثة ـة ـن املدي ـذه ـه اجته،ب مث

طريق عن حبان إىل استقباالً،))اخلرب((و))اهلدا((الركب احملاضري السادة واستقبله
اللّه إىل الدعوة نشر بغرض أياٍم ثالثة ببلدهم ومكث ذات،حسناً املدينة هذه ومن

علي الفقيه حوطة إىل انتقل األثري بن،الطابع عبداهلل الشاب مرافقه يل ذكر وقد
لسيدي احلوطة أهل استقبال أن السهل بغريهصاحل يقارن ال استقباالً كان الوالد



 
 )( 

فيها ورغبتهم للدعوة حمبتهم بالغيث،لكثرة كاستبشاِرِهم بالوالد حىت،واستبشارهم
وتكلم والفضالء العلماء فيه خطب البالد إىل الدخول عند كبرياً احتفاالً أقاموا م إ

ب قاموا ما وشاكراً ـياً ـيِّ حم اللّه رمحه الوالد سيدي إىلفيه والدعوة العلم أجل من ه
أياٍم،اللّه مثانية ببالدهم يبعث،ومكث إىل القوافل بعض مع غادرهم احندرا،مث مث

آل املشايخ كمدينة املدن بعض يف إال االستقرار هلم يتم مل و الكبري الوادي إىل
املسماة ـار،))بضة((العمودي ـض ـح ـم ال أمحد بن مصطفى احلبيب وعند

فيه،بالقويرة ما إىل األمة ويوجهون الودية األحاديث يتبادلون ثالثةً أياماً واستضافهم
الدارين .سعادة

سيئون مدينة حىت مروراً والقطن شبام إىل الركب ارحتل ومت،))الطويلة((مث
ـزال السقّافن اللّه عبيد بن عبدالرمحن العالّمة احلبيب عند سيدي،ول من واشترى

املر اخلاصةالوالد سيارته على ترمي إىل محله بشرط أحور من به قدم الذي .كوب

بعد والده ضريح وزيارة التربة إىل بدٍء ذي بادئ متجهني الغنا ترمي مدينة وبلغا
األولياء السادة يتوارد،ضرائح باألب الرب ذكريات وسيلُ بالدموع العني ومهعت

روحه على الفاحتة يقرأ وهو الذهن املوسب،على إىل ـزقه وهون اخلرب خيربهم من ل
أحور من مرافقاً الوالد لسيدي كان الذي الغزايل حممد واإلخوان،العم األهل وخرج

املنتظر القادم عبدالقادر،يستقبلون وإخوته الوالد بني والتعزية والشكاء البكاء وحصل
وعبودة وخدجية وفاطمة .وعلوي

اجته التعزية مسنون أداء بعد ممث إىل الوالد ـزسيدي بنن علوي احلبيب ل
املأذون السلف خليفة الدين شهاب بن احلنون،عبداللّه والده،وشيخه أنذر والذي



 
 )( 

املنون مباركاٍت،حبلول ـواٍت ـدع ب له ودعا وبشره شديداً فرحاً به وبقي،ففرح
واألصحاب األرحام يزور الوالد األحو،سيدي وحمافل العلم جمالس ،بابحيضر

األجناب السادة آثار بزيارة العودة،ويستأنس وقت وحان الوقت أزف .حىت

الفترة تلك خالل املواصالت أن السهل صاحل بن عبداللّه األخ مرافقه ذكر وقد
جداً صعبةً اجلراد،كانت ملكافحة تابعٍة سيارٍة بوجود عِلم ـد ـوال ال سيدي وأن

عن عدن إىل وستعود حضرموت الصحراءدخلت السيارة،طريق صاحب إىل فذهبا
فقط واحٍد لفرد إال يأذن فلم مرافقته السهل،يطلبان رفيقه وترك الوالد سيدي فرحل

ترمي رضوم،يف طريق عن أحور إىل ومنها املكالّ إىل سيارة يف حترك يومني وبعد
عدن،وعرقة مدينة بلغ حىت اجلراد سيارة مع الوالد سيدي قضىوب،واجته أن عد

شقرة طريق عن أحور إىل رجع أعماله صاحل،بعض بن عبداللّه بتلميذه التقى وفيها
إىل به اللحاق وأراد ا الوالد سيدي وجود لعدم بأحور يستقر مل والذي السهل

بكر،عدن وأيب حسن باعباد آل عند شقرة مبدينة الطريق منتصف يف فرجعا،فاتفقا
كب سيارٍة يف أحور يدعىإىل لشخٍص إقامته))باشادي((ريٍة أرض يف الوالد واستقِْبلَ

وبقدومه به يليق استقباالً جماريها،ودعوته إىل املياه .وعادت



 
 )( 

عام دثينة إىل أحور من الثانية تقريبا١٣٦٩ًالرحلة اهلجرة من
كان دثينة بأهل الوالد سيدي ارتباط أن السهل صاحل بن عبداللّه األخ منشؤهذكر

درامه بن حسني الشيخ أحور إىل ا قام زيارة،)١(زيارةً الوالد سيدي على وعرض
الزمان مستقبل يف دثينة سيدي،بالده جهز السنوية الصيفية العطلة وقت جاء فلما
دثينة بالد إىل رحلته من،الوالد األكرب والولد السهل صاحل بن عبداللّه معه وأخذ

حم األخ السابعةاألوالد يقارب ذاك إذ وعمره املشهور علي بن مريضاً،مد وكان
السُّغل يسمى بدائية،مبرٍض بوسائل العهد ذلك خالل تقطع احللق يف حلمةٌ .وهي

طريق عن دثينة إىل مث شقرة إىل الوالد سيدي ال،))العرقوب((فاجته ـزومت يفن ول
درامه)) مودية(( بن حسني الشيخ سيديو،عند على مكاٍن كل من األمة ـِّت انكَب

ويستمدون يتعرفون وِحسٍّ،الوالد مسمٍع كل إىل بلغ قد وخربه امسه أن وخاصةً
الذين العلم طلبة ـزبواسطة أحورن يف عليه أضيافاً شهر،لوا نصف بينهم ومكث

ومرشداً ومعلماً مذَكراً ومساجدهم م ومد قراهم بني يتنقل ا،تقريباً إىلمث نتقلوا
العواذل((لودر تعاىل))أرض اللّه إىل يدعو يومني ا عدن،)٢(ومكث إىل عاد مث

أحور إىل .ومنها

                                                                 
سنة) ١( أحور إىل درامه بن حسني الشيخ رحلة ـدٍد١٣٦٧كانت ع ـال إلرس متهيداً اهلجرة من

دثينة من الطلبة الوالدمن سيدي نظر على العلم ليطلبون أحور أو،إىل ـهر الش ـر مي ـم فل
ـه درام بن حسني بن عبداللّه بينهم من كان العلم طلبة من عدد أحور إىل قدم حىت الشهران

املذكور الشيخ البالد،جنلُ هذه قدم من أول من ـد،وهو حمم ـن ب ناصر بن علي وكذلك
مهيثمي حممد بن وعبداللّه .حسين

ـاً) ٢( إمام ـان ك الذي باهرمز حممد العالمة الشيخ مقدمتهم ويف باهرمز آل باملشايخ فيها والتقى
آنذاك لودر جلامع . وخطيباً



 
 )( 

سنة شوال يف املكالّ طريق عن حضرموت ترمي إىل أحور من الثالثة ١٣٧٥الرحلة
جهز حىت دثينة إىل رحلته على سنتني من أكثر بأحور الوالد سيدي ميكث مل

يف صاحلنفسه بن ـداللّه ـب ع الدائم املرافق معه واصطحب الصيفية العطلة أيام
باعيسى مبارك فرج واحملب بامزاحم القرن عمر والشيخ باكورة،السهل وكانت

الظهر بعد توقيتاً البالد،الرحلة أهل من كبري عدد اللحظات تلك يف يودعه وكان
الركب واصل حيث العمران خارج حىت ا إىلوأعيا بلعيد((سريهم وبه))حصن
الفجر صالة بعد حىت الراحة من قسطاً عرقة،أخذوا إىل رحلتهم ،وواصلوا

ـزو باداسن أمحد الشيخ املنصب على التايل)١(لوا اليوم يومني،صباح ا ومكثوا
الصلوات أوقات خالل مراٍت واملزارعني والعمال الصيادين من األهايل خالهلا اجتمع

للموعظةيست .معون

إىل براً رحلتهم واصلوا إىل،))حورة((مث إىل))احلامية((ومنها مدينة))رضوم((مث
حيث بامعبد آل ـزاملشايخ البالدن منصب بامعبد حممد الشيخ عند ومكثوا،)٢(لوا

اجلهال وتعليم الدعوة لنشر البالد نواحي يف معظمها كان أياٍم ثالثة .ا

                                                                 
كبرياً) ١( تعلقاً الوالد بسيدي ومتعلقاً حمباً الشيخ هذا ـبالد،كان ال ـك تل ـاحلي ص ـن م وهو

وفعالً قوالً نفو،ووجهائها يف وحمبةٌ كبري جاه تنكروله ال اخلري يف أياٍد وله األهايل ـد،س وق
ـد الوال ـيدي س لدى امليمونة املدرسة يف العلم لطلب أحور إىل دخلوا ممن أوالده بعض كان

تعاىل اللّه .رمحه
الوالد) ٢( بسيدي املتعلقني من تعاىل اللّه رمحه رضوم منصب يف،كان أوالده ـد أح أرسل وقد

أ يف الوالد سيدي حلول مثبداية ـد الوال سيدي وجمالس مدارس يف العلم من حظاً ونال حور
بالده إىل .عاد



 
 )( 

باحلافوعنها مث جلعه مث بامعبد ميني إىل الساحل طريق عن إىل،انتقلوا ومنها
علي(( ـزحيث))بري السلطانن ضيافة على طالب((لوا بن البالد))علوي ،سلطان

القدم منذ الوالد بسيدي وطيدةٌ عالقةٌ له كانت وأحسن،حيث م وفاد فأكرم
به استقروا الذي اليوم ذلك خالل البحرضيافتهم فم على الواقعة البالد تلك ،يف

الصيادين من أهلها غالب مسجد،وكان يف االجتماع إىل الوالد سيدي ودعاهم
احلسنة باملوعظة أمساعهم وشنف تعاىل باللّه وذكّرهم توجهوا،البالد التايل اليوم ويف

بسال تنتهي األكناف مترامي األطراف واسع صحراويٍّ طريٍق عرب ميفع منإىل سل
املتعرجة واألودية ميفع،اجلبال إىل محلتهم حكوميٍة سيارٍة وجود حظّهم من ،وكان

املكالّ إىل ـزحيث،ومنها بكرن أيب واجلد علوي للجد احملبني أحد أحد عند لوا
عائلة حبول((وهم ي))آل بكر أبو واجلد علوي اجلد كان ـزوالذين علىن عادةً الن
مكث،ضيافتهم ا يفو الصالة فرصة ينتهز الوالد سيدي خالهلا كان أياٍم ثالثة قرابة وا

باللّه ويذكرهم الناس فيعظ البحر على الواقع الروضة إىل،مسجد اجتهوا مث
ترٍمي إىل كبريٍة نقٍل بسيارة .حضرموت

سيارٍة منت على علي بري إىل ومنها املكالّ إىل مروا أيضاً ترمي من العودة طريق ويف
السيارات،صغرية وجود عن امليناء هذا يف بن،وانقطعوا علوي السلطان هلم فجهز

إىل حيملهم كبرياً حبرياً قارباً رضوم))باحلاف((طالب إىل براً رحلتهم ومت،وواصلوا
ـز بامعبدن آل عند يومني حيث،وهلم عرقة إىل األقدام على براً ـزومنها يوماًن لوا

املنص على ذكره))باداس((بواحداً سبق باداس،الذي أمحد الشيخ قدم ومنها
أحور إىل حيمله مركوباً الوالد إىل،لسيدي بلعيد((فرحلوا طويالً))حصن ميكثوا مل و

أحور إىل طريقهم التايل اليوم صباح واصلوا .بل



 
 )( 

ا كان أحور إىل بلعيد حصن من رحلتهم أن صاحل بن عبداللّه األخ ويصف
اهلجريب حر واشتداد املاء فراغ حيث من الصعوبة راكباً،عض الوالد سيدي وكان

املالزم التلميذ خلفه ويسري احلمار سيدي،على أخرج واإلرهاق التعب م اشتد وملا
ماٌء))زمزميةً((الوالد ا وينطلق،صغريةً كتفه على حيملها أن الشاب املرافق وأمر

املمتدة الصحراء أحورعرب مدينة يبلغ أن الطريق،إىل عن حبماره الوالد سيدي وعدل
الظالل وارفة بشجرٍة .مستظالً

كانت حيث املدينة إىل مسرعاً واجته املاء محل أنه صاحل بن عبداللّه األخ وخيربين
األفق خلف كالسراب الظهرية من الوقت ذلك خالل له أرهقه،تتراءى وكلما

الرا بعض أخذ املدينةاملسري من بقربه والفرح السرور يدفعه الوالد،حة سيدي وكان
الراحة من قسطاً أخذه بعد محاره على خلفه السري حثّ املرسول،قد يكد مل و

عرب يلوح الناس بعض رآه حىت الصغرية اآلكام بني من البالد على يشرف الشاب
الالمع الضوء انتشار البالد يف اخلرب فانتشر كلوخر،الطريق من كالسيل األمة جت

م إىل زفَّ حيث احلكيمة م دعو وشيخ وأستاذهم ضيفهم يستقبلون ـزاجتاه لهن
الصادقة الترحيب وكلمات واألناشيد األهازيج بني العروِس .زفاف

سنة احلجة ذي يف أوالده بعض مع املكالّ عرب ترمي إىل الرابعة ١٣٧٨الرحلة
عام سي١٣٧٨يف عزم إىلتقريباً أحور من الرحلة على تعاىل اللّه رمحه الوالد دي

ولديه معه يصطحب أن ورغب الصيفية العطلة أيام خالل األكرب،ترمي االبن ومها
العمر،))حممد(( يف له الترمجة))أبوبكر((والالحق األمر،كاتب لذلك العدَّةَ وأَعدَّ

جنبا من يعتمده من واملسجد الصالة على هذهواستخلف رحلته يف به وحلق تالميذه ء
واملتعلقني املريدين من،بعض أبوحامد والشيخ السهل صاحل بن عبداللّه التلميذ وهم



 
 )( 

بامزاحم رضوم،آل إىل متجهٍة كبريٍة سيارٍة منت على السفر من،وكان عدد وكان
تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي وداع يف جم،املواطنني املسافر الركب علىوكان تمعاً

السيارة الوالد،ظهر سيدي أمرين حىت املدينة خارج إىل السيارة بنا انطلقت أن وما
تعاىل اللّه كتاب سرد يف القرآن،مبتابعته من كبرياً جزءاً حفظت قد حينها وكنت

و،العظيم البحر ساحل بلغنا ـزوملا الطريقن تقطع الشاطئ على السيارة املدلت بني
كان باحلواجزواجلزر ـثُ ـبَّ أَتش كنت إنين حىت املد حركة من والذعر اخلوف يعتريين

الس صرف حماوالً السيارة ظهر يف املثبتة املائجاحلديدية اهلائج البحر جهة عن .يارة

ذه املعرفة شرف فيه لنا كان واحٍد يوٍم سوى ا نستقر مل و عرقة مدينة وبلغنا
ج يشتغل اليت الساحلية األمساكالبالد بصيد ا سكّا كان،ل ـزوقد عندن ولنا

البالد باداس((منصب عبداللّه بن أمحد ))الشيخ
وانطلقنا)١( والوفادة الضيافة وأكرم

ومتّ ليالً رضوم مدينة وبلغنا التايل اليوم يف رضوم ـزإىل مبن ـزولنا البالدن منصب ل
بامعبد آل األوال،من بعض مع خرجنا الصباح املدينةويف مل معا على للتعرف د

الساخنة املعدنية ا وعيو سيدي،ومآثرها كان أيام ثالثة سوى املدينة ذه نلبث مل و
اخلاصة القراءات وبني العام واإلرشاد الوعظ بني األوقات كافة مرتباً خالهلا الوالد

واالستجمام الراحة من متفاوتة وأقساط القرآن مدارسة .وبني

ذل عزموأثناء والنخيل الظالل الوارفة املدينة هذه يف ألفناه الذي االنسجام ك
اللّه إىل الدعوة ـرض ـغ ب املنطقة يف التوغل على الوالد انطالقنا،سيدي أول فكان

مدينة آنذاك))ميفعة((إىل الواحدي لسلطنة الثانية ـزوكان،العاصمة سيدين ول
                                                                 

عام) ١( يف باداس أمحد الشيخ ـة١٤١٧تويف عرق يف عليه اخلتم حضور لنا اللّه وهيأ عرقة مبدينة
م مصا يف باداس آل شاركوا أحور أعيان من مجلة . مع



 
 )( 

القدماء األصدقاء أحد لدى ا اليافعيالوالد عبدالغفور الشيخ ذاك،وهو إذ وكان
احلكومة قبل من البالد شؤون بعض بإدارة ـزو،يقوم ضيافتهن يف الوالد سيدي ل

كاملةً أياٍم الرحلة،مثانية فترات أمجل من العمر ذلك يف حممد وأخي أنا أَعدُّها كنت
اإلطالق عائل،على أعضاء وبني بيننا البالد هذه يف متّ وحصلناإذ عجيب انسجام ته

الرحلة نظام يف نألفها مل اليت احلرية من وافٍر قسٍط يف،على طويالً وقتاً نقضي فكنا
امل خارج ـزاللعب املستقبلنين من أحٍد عند نعهده مل والنوم واللباس للغذاء وترتيباً ل

.

عاصم زيارة على الكرمي مستضيفه وبني الوالد سيدي بني التشاور السلطنةومتّ ة
ـزوال))عزان((الواحدية البالدن سلطان على ضيفاً حيث،ول ذلك على العزم ومت

حيث السلطان مقابلة وأمكننا عصراً عزان مدينة إىل ميفعة ـزغادرنا يرحبن ل
عبدالغفور ورفيقه الوالد يف،بسيدي الوالد سيدي قضامها يومني ضيافته يف ومكثنا

وإر ووعظهم الناس الدينيةتذكري م مشكال وحل .شادهم

الشيخ ودعنا أن بعد علي بري إىل بالسلطان خاصٍة سيارٍة يف عزان مدينة غادرنا مث
وحاشيتهم والسلطان الذي،عبدالغفور البحر جبالل ابتهجنا علي بري مدينة ترسوويف

الصغرية املدينة ساحله املطلة،على النوافذ جوار اجللوس عن ننفك ال البحروكنا ،على
وتذوب األمواج تتكسر حيث من التحياِت أزكى مبلغاً الرَّذاذُ إلينا .فيِصلُ

واحداً يوماً ومكثنا ميفع إىل بالسيارة سافرنا الصغرية،ومنها البالد هذه ومن
الوالد سيدي كان اإلجنليز األجانب بعض فيها صغريةً حكوميةً سيارةً ركبنا اجلميلة

ظه بلغنامولياً حىت ومدارسته القرآن بتالوة عنهم مشغوالً بطوهلا الرحلة خالل هلم ره



 
 )( 

و املكالّ ـزمدينة السالفةن الرحلة سياق يف ذكرهم سبق الذين حبول آل عند ،لنا
السن ذلك يف إلدراكاتنا بالنسبة كبرياً أمراً يعد العريقة املدينة هذه إىل دخولنا ،وكان

الوالد سيدي كان فيهاحيث يعهد اليت واملنازل واملدارس األماكن كافة إىل يصطحبنا
القدماء األصحاب الشيخ،بعض يسمى قدمياً صديقاً ))حمبوب((أو))حمجوب((فزرنا

واألموات األحياء واألولياء العلماء من العارف،وعدداً الويلّ شيخه ضريح وزرنا
اهلدار حمسن بن أمحد احلبيب الذيومسجد،باللّه املشهور عبدالرمحن بن علوي اجلد

بعض على وحصوله السواحل إىل رحلته من عودته إبان املدينة هذه يف بناه
املادية املكالّ،املساعدات إىل وأرسلها البالد تلك من للبناء ومؤونةً أخشاباً فاشترى

مساه الذي املسجد بناء يرتب أياماً املكال يف مكث مث البحر مشهورمسج((بطريق ،))د
علوي اجلد ترمجة يف وسنثبتها املسجد لبناء األصلية الوثيقة على وقَعت ويف،وقد

ومساجد األصحاب زيارات يف غالبها مرت مثانيةً أياماً قضينا اجلميلة املكالّ مدينة
املساجد هذه يف صالٍة كل يعِقب الوالد سيدي كان حيث األطراف املترامية املدينة

باللّهبكلم ويذكرهم اخللق فيها يرشد وعظيٍة .ٍة

م غادرنا املكالّ ـزومن وجباٍلن طويٍل طريٍق عرب أَقَلتنا كبريٍة سيارٍة يف حبول آل ل
ترمي مدينة حىت مضنيٍة السيارة،شاهقٍة صاحب أن الصبا رعونات من أذكره ومما

م جوار بلغ ـزعندما بكرن أيب اجلد طالَبنا،ل ـزبالوعندما علىن أوافق مل ول
ـزال من أن مين اعتقاداً ـزول أمامين أشاهده الذي ذلك ليس ذلك،لنا أصدق مل و

م بأنه علوي والعم جيالين والعم حممد األخ أقنعين عندما ـزإال اجلدن عهد منذ لنا
تعاىل اللّه رمحه قد،علوي حينها أيب ـزوكان إىلن دخوله قبل التربة زيارة إىل ل

أن،نةاملدي على خالهلا حرص الشهرين قرابة هذه رحلته يف الوالد سيدي وقضى
م وعادا األسالف مآثر ومساجدهم،يعرفنا منازهلم بنا يزور إىل،وأن معه وحيضرنا



 
 )( 

ومدارسهم اللباس،معاهدهم نلبس جعلنا أن سنِنِهم اتباِع على احلرص به وبلغ بل
سن صغر مع الصاحل بالسلف عليهاخلاص ونتعود ذلك لنألف ٍم،نا عل جملس يفوته وال

ملسلكنا وموجهاً لعقولنا ومرشداً لنا معلماً هناك إىل بنا مسارعاً كان بل خٍري جممع أو
هداه على وسار نهجه قد كان صاٍحل طريٍق ج .على

وحركته الدؤوب نشاطُه الرحلة تلك خالل الوالد سيدي حياة يف املدهش واألمر
القُرِب،اهلادفة من قُربةً للّه يقدم وهو إال وقت عليه مير أو،فال اللّه يف أٍخ زيارةَ إما

على السرور يدخل هو أو قرآٍن قراءةَ أو وديٍن علٍم جملِس أو املآثر من مأثٍر زيارةَ
وأرحامه .أوالده

ب للرحيل أمتعتنا حزمنا ترمي يف لبقائنا احملدد املوعد انقضى العماتوملا دموع ني
واألقارب الذكريات،واألهل أفضل حنمل وحنن األسالف أرض وأزكى،وغادرنا

واالنطباعات .األخالق

علي وبري ميفع بني املسافة أن سوى يرام ما على شيٍء كل كان العودة رحلة ويف
مفاجآٍت من الرحلة خالل لنا حصل ِلما ؛ غريباً انطباعاً نفوسنا يف إننا،أبقت إذ

إىل وصولنا حجر((مبجرد علي))ميفع بري إىل تِقلنا سيارةً الثالثة األيام خالل جند ،مل
أن على ميلكهما الذي الدليل مع مجلني استأجر أن إال الوالد سيدي من كان فما

سيئٍة أخالٍق وصاحب أمحقاً رجالً كان الدليل ولكن ؛ علي بري مدينة كان،يبلّغنا إذ
بلخال الصالة وقت لندائه يستجيب وال الوالد سيدي توجيه إىل يلتفت ال الطريق ل

اجلبال أحد سفح يف املغرب نصلي وحنن ن ومشى مجاله محل .قد



 
 )( 

وصرب غيظه كظم ولكنه األمحق اجلمال ذلك من أيب اغتاظ نقطع،وكم كنا وملّا
املوق وجاوز اجلمال ذلك غفل الليل جنح يف حتىاملسافة الساحل من للطلوع املقرر ع

حركته ملوقع حتديٍد أو متييٍز دون بنا وخرج غلطته إىل فَِطن كثرياً الوقت مر إذا
الليل آخر حتى هدى غري على الربية يف بنا .وضرب

بال أَمر ارتباكه سرَّ الوالد سيدي أدرك ـزوملّا حىتن الراحة من قسٍط وأخذ ول
الصباحفقَِبلَ،الصباح حىت لينام وذهب مضٍض بعد،على االنتقال على يوافق مل و

الضحى عند إال الظهرية،اإلشراق وقت حان حىت الصحيح السري طريق يف بنا وأخذ
احلر ولوناً،واشتد رحياً تغري قد هو فإذا اجلمال منت على كان الذي املاء فطلبنا

به اجلمال حركة لكثرة امل،وطعماً كان صفائحإذ من صفيحتني يف موضوعاً ((اء

بعض))اجلاز من املأخوذ امللوث واملاء اجلاز آثار بني مزجت الدائبة احلركة وكأنّ
ميفع الرائب،ترع احلليب يشبه اللون أبيض استحال .حيث

اخلطر باملاء،وأدركنا يعرف مكانٌ املترامية املنطقة يف ليس سيدي،إذ وكان
معتاداً يفالوالد ماًء لنفسه خيصص أن حال))زمزميته((يف الستخدامها الصغرية

والوضوء الزمزمية،االستنجاء هذه من الركب شرب ولكن لنشرب مجيعاً إليها فعدنا
مباشرةً فيها ما سيعدم يشرب،الصغرية أن فرٍد لكل الوالد سيدي مسح فقد ولذلك

فقط يسرياً ص،شيئاً عبداللّه األخ أمر بريمث إىل سرعته بأقصى ينطلق أن السهل احل
واملاء بالنجدة لنا ليأيت إال،علي منها نرى نكاد ال جداً بعيدةً علي بري مدينة وكانت

وخيفيه السراب حيمله رفيعاً .خيطاً



 
 )( 

شجرة وال حجرة تلك األرض يف تكن مل و الطريق عن الوالد سيدي بنا وعدل
حتتها الوالد،نستظل سيدي أحدفأخذ جوار بالنوم وأمرنا أخي مع وأظلين عمامته

والذكر،اجلمال القراءة من اإلكثار مع كذلك كما،وهو احلر وطأة واشتدت
سيدي كان بينما الصغرية النفوس تعزو اخلوف أوهام وبدت للماء حاجتنا اشتدت

ي هو وكأمنا وهناك هنا اجلمال بني حركٍة أو بقراءٍة قَلَقَه خيفي األفقالوالد وملا،تأمل
السري، متابعة منا وطلب األمحق البدوي ذلك قام اجلو وبرد الشمس ضوء انكسر

معه اجلمال أحد على الوالد سيدي اخلفيفة،،فأركبنا البيضاء بعمامته رؤوسنا وغطّى
البعيد األفق يف بيضاء الساحلية املدينة لنا بدت حىت الساعة بعض إالّ،وسرنا هي وما

منفترةٌ عدد الصحراء تلك يف بدا حىت الوقت بعض منه ميضي والعصر وجيزةٌ
القادمني البالد،الرجال سلطان أرسلهم أربعةً عبيداً ـاهم ـن ـي ـب ت أن بعد فكانوا
القرب يف كثرة،باملاء من كلها الِقرب نشرب أَنْ وكدنا توصف ال فرحةً فكانت

خ أويل كانوا العبيد ولكنَّ ؛ األحوالالظمأ هذه مثل يف لنا،ربٍة يسمحوا فلم
بردت حىت أجسادنا على املاء أفاضوا وإمنا أوالً املاء،بالشرب من قليالً ناولونا مث

الريق ِبِه بقصٍد،ِلنبل املاء من شربنا احلياة فينا ودبت الوقت بعض مضى ما إذا حىت
.ومقداٍر

أنا محلنا على األشداء العبيد املدينةوأصر دخلنا حىت عواتقهما على حممد وأخي
الشمس غروب قرب فرحاً،الساحلية به وفرح الوالد سيدي السلطان فاستقبل

املوز،شديداً من شيٌء األمسية تلك يف لنا قُدِّم طعاٍم أول عهدنا،وكان كان وكم
بعيداً الطيب الثمر سو،ذا أحور يف حىت طويلٍة مدٍة منذ نره مل أوفنحن مرٍة ى

ماسٍة،مرتني وحاجٍة بنا فاقٍة على جاء غذاٍء وأهنأ طعاٍم ألذ كان وعلم،وقد



 
 )( 

اجلمال صاحب من بلغنا الذي باألذى البالد بسجنه))باعوم((وامسه،سلطان فأمر
عنه العفو السلطان من وطلب ساحمه الوالد سيدي ولكنَّ ؛ املساء .فأُطلق،ذلك

املدين ـذه ه إىلويف تقلّنا سيارٍة على احلصول أمل على أياٍم بضعة مكثنا العجيبة ة
جدوى دون ولكن حبرياً،رضوم قارباً لنا وجهز إالّ علوي السلطان من كان فما
باحلاف إىل حيملنا إىل،كبرياً بالسُّرج السلطان حصن من خرجنا أننا حينها وأتذكر
ذلك البحارة جهز يسمونهك))السنبوك((حيث اخلاصة،ما األدوات فيه رتَّبوا وقد

القارب مقدمة يف األكرب وألخي يل مفروشاً مكاناً فيه وهيأوا .بنا

باجملاديف جيدفون والبحارة البحر عرض العشاء صالة بعد العجيب القارب وانطلق
وعجيبٍة غريبٍة بأصواٍت ويغنون بعض،الكبرية يتلو اجلميع بني من كان أورادهوأيب

أعيننا،املعتادة إىل النوم دبَّ حىت البحر سطح على يسريةً مدةً نسري نكد مل فلم،و
أجسادنا على تقفز طفيليةٌ مسكةٌ كانت عندما إال شيئاً جيرون،نسمع والصيادون

جديد من البحر إىل عادت ولكنها عليها للقبض فروض،خلفها تؤدي كانت ولرمبا
عليها كُتبت .زيارٍة

امليناء ساحل على امليمون القارب بنا رسا التايل اليوم من الباكر الصباح ويف
بباحلاف ـزحيث،املعروف املواطننين بعض ضيافة يف الوالد،لنا سيدي ذكر وقد

إىل املاء منه يتسرب صغرياً ِشقّاً بالقارب أن اكتشفوا الليل ظالم يف البحارة أن
أصح بعض خصصوا م وأ لالداخل، م ـزا الرحلةن فترة طيلة املتراكم املاء ،ف

إىل بالقارب جنحوا أن بعد الراحة من قسطاً أخذوا البحارة أن لنا ذكر حصن((كما



 
 )( 

قدميةٌ،))العزاب آثار به قدمي جبلٌ اليوم،وهو جمهوٍل شبه تاريخ إنه: ويقال،وله
احلبوب لتصدير عظيماً ميناًء .كان

با مدينة بوصولويف احلظ أسعفنا حيث واحٍد يوٍم سوى املقام يطل مل حلاف
العذبة املياه فيه تنعدم الذي امليناء هذا ألهل العذب املاء تنقل حكوميٍة ا،سيارٍة و

بامعبد آل دار على ضيوفاً رضوم مدينة إىل وهي،اجتهنا ا ذا املشكلة وتكررت
أحور إىل منها املواصالت لس،انقطاع وجيهةٌوبدرت فكرةٌ الوالد كتب،يدي إذ

سيارةً البالد سلطان لنا ليبعث أحور إىل هناك األمن مركز طريق عن مستعجلةً برقيةً
أحور إىل ميفعة،خاصةً إىل الربقية املساء،ومحلت حلّ أن بعد التايل اليوم ويف

إىل ملرافقتنا اجلنود من عدد مع اخلاصة عيدروس ناصر السلطان سيارة أحور،وصلت
الشهم مضيفه الوالد سيدي أحور،فودع إىل مث عرقة إىل رضوم مدينة ،وغادرنا
اليوم ذلك ظهر قبل بلغناها حاراً،حيث االستقبال .وكان

أحور أهايل بعض مع دوعن وادي عرب ترمي إىل اخلامسة الرحلة
عام عدٍد١٣٧٦يف مع حضرموت زيارة على الوالد سيدي عزم املواطننيتقريباً من

أحور الرحلة،أهل هلذه اخلاصة سيارته البالد قادة من الكندي عبداللّه األمري وجهز
ومشاعرها،املباركة آثارها مبعرفة والتربك ترمي زيارة يف رغب أعضاء،حيث وتكون

من مسيط: الرحلة بن عبداللّه بن أبوبكر واألستاذ املشهور بكر أيب بن علي ،الوالد
الكنديواحلاج علي بن باهارون،عبداللّه عبداللّه بن أمحد واملواطن))عرمان((والسيد ،

دمحان بن،جابر وأبوبكر الوعد مبارك صاحل السيارة وسائق الروضي صاحل وحممد
املشهور الترمجة((علي عوض))كاتب بن وصاحل العمودي عمر أبوبكر والشيخ



 
 )( 

ال مبارك وفرج الشرجب سعيد وحممد دمحان)١(شحاريمبسطي جابر ومهدي
مطحني أمحد .وأبوبكر

عادة هو كما والقرى املدن بني القليلة أيامها تتوزع مل ومجيلةً شيقةً رحلةً وكانت
املستمرة رحالته يف الوالد لوجود،سيدي موقٍع إىل موقٍع من املسافات طُويت وإمنا

بالرحلة اخلاصة هذه،السيارة يف االجتاه بدء بلعيدوكان حصن طريق على الرحلة
ـالّ،وعرقة ـك ـم ال مدينة بلغنا وقد إال التايل اليوم مشس تشرق مل وكان،و

ـزال أبابكرن اجلد يعرف كان الوالد لسيدي قدٍمي صديٍق على فيها الشيخ،ول وامسه
الصيف،حمفوظ أيام أشد يف الفترة تلك خالل املكال ا،وكانت املكث يتم مل و

يو للسيارةسوى اجلمركية اإلجراءات بعض خالهلا أُكملت وكَلٍَف مضٍض على ،مني
دوعن وادي إىل املؤدي القبلي الطريق على السفر مت الثالث اليوم كانوا،ويف إذ

وأمواتاً أحياًء وصلحاء أولياء من فيه وما دوعن وادي زيارة الطريق،يزِمعون وكانت
أجزائها بعض يف الوعورة غروب،شديدة بعد الطريق يف أوغلنا أن بعد وخاصةً

خطريٍة،الشمس ومنحدراٍت شواهق على تشرف متعرجٍة جبليٍة بطريٍق فوجئنا إذ
الطريق بطبيعة اجملموعة جهل من املنبعث القلق ببعض نشعر خالهلا .كنا

تلك يف جبليٍة نقطٍة أعلى إىل بلغنا حىت شوطاً البهيم ذلك يف قطعنا أن وما
الشاهقةا تسمى،ملرتفعات قريٍة يف القعيطية للسلطنة تابٍع حكوميٍّ مركٍز إىل وانتهينا
مطر(( أشدها))موىل على الربودة كانت .حيث

                                                                 
الترميي) ١( مبارك أن،فرج إال الصحيح امسه يطلقونهذا أحور ـل))الشحاري((أهايل ك على

اجلهة تلك من جاء .حضرميٍّ



 
 )( 

قارساً كان الربد إن حيث الفجر حىت القرية بتلك البقاء على األمر وتعاون،ومت
و للراحة صغريةً غرفةً إعطائنا يف احلكومي املركز الوالد،النومجنود سيدي وأفىت
الربودة لشدة املاء وجود مع التيمم جبواز املسافر أخذنا،للركب مث العشاء ا وصلينا

الفجر إىل رحلته،مضاجعنا الركب واصل الطعام من تيسر ما وتناول الصالة وبعد
ـ ب املسماة الكأداء العقبة طريق اجلَحِي((على يف،))عقبة عقبٍة أخطر جهةوهي

كلها وقت،حضرموت من الشمس زوال مع إال االحندارية العقبة رأس نبلغ مل و
ا،الظهرية كأ النخيل أشجار وتتراءى األفق مسافة على ميتد الكبري الوادي فشاهدنا

صغريٍة مربعاٍت شكل على األحناء يف تتناثر السكنية والبيوت دقيقةٌ خضراء ،خطوطٌ
مدهشاً املنظر كان الولقد على يوافقوا مل الركاب بعض إن حىت ـزللغاية ولن

األقدام على السري فضلوا وإمنا السيارة،راكبني عجالت دبت قليالً إال ساعٍة وخالل
الكأداء الكبرية العقبة وهم وراءها خملفةً الوادي تراب على،على املشاة الركب وبقية

.األقدام

ذا املنبهرون املسافرون والذينوأخذ الركاب من البقية ينتظرون املدهش املنظر
من أكثر بعد الوادي تربة بلغوا حىت العقبة ملتويات يف السلحفاة سري يسريون كانوا

تقريباً ونصٍف مدينة،ساعة حىت الرحلة الركب واصل الشيخ))قيدون((مث مدينة
العمودي عيسى بن و،سعيد العصر صالة بعد إليها بلغوا علىـزنحيث ضيوفاً لوا

ـب ـص ـن ـم والضريح،ال للمسجد بالزيارة الوقت،وقاموا بعض وجلسوا
ـزمب البالدن منصب و،ل بضة إىل اجتهوا ـزمث البالدن منصب لدى ويسمى،لوا

حسني الصباح،السلطان حىت مكثوا ضيافته اجتهوا،ويف الشمس ارتفعت وملا
شبام إىل املؤدي الطريق ين،صوب مل منو قسٍط أي الطويلة رحلتهم خالل الوا



 
 )( 

الصغرية السيارة هيكل حتت الوادي مسافة يف بسيٍط استظالٍل سوى وذلك،الراحة
بسالٍم الركب منها جنا خطريٍة حفرٍة يف الوقوع إىل السيارة تعرضت أن .بعد

حيث فسيئون القطن إىل اجتهوا ـزمث يؤجرونن الذين املواطنني أحد على لوا
املسافرينبي من يرغب من على م باسلوم،و الشيخ مرحةٌ،وامسه شخصيةٌ وهو

ـه ودم ـه روح وخفة بأخالقه والبهجة السرور ضيوفه على يدخل ،مضحكةٌ
م يف ـزومكثوا واملشاعرن املآثر زيارة خالهلا متت أيام ثالثة احلبيب،له على ودخلوا

يف الظاهرين من وغريه السقاف هادي بن والفاحتةحممد للتربك الزمن .ذلك
الوالد سيدي م اجته حيث املغرب صالة قبيل ودخلوها ترمي مدينة إىل رحلوا مث

التربة زيارة م،إىل إىل ـزومنها رتبن حيث الدين شهاب بن علوي احلبيب ل
واملأمول السول ببلوغ للجماعة ودعا أخرى،الفاحتة مرةً الزيارة بتكرار وأوعدوه

ذ مت الغناءحيث ترمي يف االستقرار من يومني بعد .لك

م إىل علوي احلبيب زيارة بعد الوالد سيدي ـزونقلهم يفن الكائن ))بلعشر((له

احملضار عمر جامع بالوصول،جبوار ـن ـي ـرح ف ـار ـي ـس ـت ال عصا ،وألقوا
الفحول السلف الدين،وزيارة شهاب بن علوي احلبيب أن الوالد سيدي وأخربهم

نفر ألف يف كان ولو يعرفه بأنه ويقول التنباك شارب من،يكره بالتوبة وطالبهم
اخلبيثة الشجرة الدخان،تلك بعلب وألقوا منها به،فتابوا فاجأهم ما أول وكان

عليه دخوهلم عند هلم قال أن الثانية م زيار يوم علوي مقبولة((: احلبيب ))التوبة

مراٍت عدة مسعوافذُهل،وكررها مما احلبيب،وا مع باجللسة ذلك بعد االستئناس ومتّ
حممد املبارك السلف،وولده كالم من شيئاً الفقري .وأنشد



 
 )( 

قوله عن علوي احلبيب الوالد سيدي سأل التنباك((: مث يشرب الذي أعرف أنا
نفر ألف يف كان احلبيب))ولو فقال يف،نعم((: ، أعوج وجهه ألن ؛ الدنياأعرفه

اآلخرة ذلك))قبل للقلوب: ومعىن املرئية الصور ظاهر يف تتشكل األعمال أن
الشفافة والبصائر .السليمة

املباركة مائدته على الغداء طعام إىل علوي احلبيب دعاهم الثاين اليوم ومت،ويف
السكينة وحصلت للجميع احلبيب،اإللقام قول علوي للحبيب الوالد سيدي وذكر

احلدادع طَعاِمنا((:  بداللّه يف بركَتنا جمبورين،))ِإن املباركة اجللسة من وانصرفوا
.فَِرِحني

املشاهد زيارة يف أضيافه مع الوالد سيدي قضاها األسبوع أيام من بقي ما وخالل
والسقاف وباعلوي احملضار عمر كجامع املشهورة واملساجد كالتربة السلفية واملآثر

عليوم الشيخ وزاوية سرور بن،سجد عبداللّه احلبيب ومقام احلاوي م وزار
احلداد مل،علوي سا بن بكر أيب الشيخ لزيارة عينات مدينة إىل آخر يوماً م ذهب مث

وبالده تربته وأهل والتوديع،وأوالده االستقبال خري واملنصب البالد أهل من .فالقوا

األسبوع أيام مرت أن بالدهموما إىل العود على اجلماعة عزم تحرَّك ،حىت
بذلك الوالد سيدي معهم،وأخطروا أمتعته حيزم أن رأى بداً ذلك من جيد مل وملا

واألهل اإلخوان وودع أحور إىل بن،للسفر علوي احلبيب وشيخه إمامه وزار
ج الذي الركب من معه ومن هو والربكات الدعاء واستمنحه الدين بقصدشهاب اء

.ونية

متر واليت األخرى بالطريق املكالّ إىل اجتهوا مث سيئون إىل الغناء ترمي مدينة وغادروا
املَعِدي عقبة دوعن،على وادي إىل املؤدية العقبة تلك من خطراً أقل وكان،وهي



 
 )( 

و مروا حيثما واملآثر مل املعا على يعرفهم الوالد ـزسيدي أحورن إىل وصلوا حىت لوا
وإياباً ذهاباً يوماً عشر مخسة استمرت رحلٍة بعد أقصر،امليمونة الرحلة هذه وكانت

حضرموت إىل فيها سافرنا .رحلٍة

سنة حممد األخ وتزويج املكال طريق عن ترمي إىل السادسة احلجة١٣٨٠الرحلة ذي
عام من الصيف عطلة اللّه١٣٨٠يف رمحه الوالد سيدي عزم حترك اهلجرة من

كاتبت والفقري حممد األكرب األخ سوى معه يصطحب مل و احلضرمية الديار إىل عاىل
علوي واألخ املكالّ،الترمجة إىل الساحل الطريق عرب سفرنا كان إىل،)١(وقد ومنها

الغنا ترمي إىل مث الزيارات،سيئون هذه مثل يف اعتاده مما شيئاً الوالد سيدي ينقص مل و
أنه،املومسية وتزوجيهغري حممد األكرب لألخ الدين حلقة استكمال على العزم عقد قد

األماجد وأسالفنا أهلنا ببالد ربطنا يف منه رغبةً األسالف عني،مبدينة من وهذه
حتقيقها يف جيتهد الوالد سيدي كان اليت .األمور

اال وعدم بالقلق يتسم السفلى العوالق أرض من البادية بالد يف مقامه كان رتياحإذ
الرحلة،الكلي هذه يف منها شيء على سنأيت اليت قصائده يف واضحاً ذلك ،ويبدو

بن حممد العالمة احلبيب هو حممد لألخ املذكور التزويج أمر يف املشري الدليل كان وقد
مل سا بن بكر أيب الشيخ ابن حفيظ بن مل سيدي،سا ـى ـل ع ـار أش ـث ـي ح

أقاربه من فتاة خيطب أن بكرالوالد أيب الشيخ ابن حفيظ بن عبداللّه احلبيب بنات من
مل سا .)٢(بن

                                                                 
ـز) ١( جعفرن السيد وامسه العيدروس آل من السادة أحد به صغري مبسجد املكالّ مدينة يف .لنا
عام) ٢( احلبيب هذا ا١٤٠٤تويف ودفن ترمي مبدينة اهلجرة .من



 
 )( 

والزواج اخلطبة عقد الوالد سيدي وأقام الزواج أمر على اجلهتني من املوافقة ومتت
بالنويدرة سرور مبسجد الدين شهاب بن علوي ـب ـي ـب ـح ال روحة وحضر،يف

يف األشراف السادة وبقية الدين شهاب بن علوي أقيماحلبيب الذي الكبري املولد يوم
املبارك الزفاف عادة،مبناسبة هي كما زفافه ليلة وأسالفنا أهلنا لباس حممد األخ لبس وقد

السلف بعادات والشَّال،املتمسكني البيضاء والعمامة واجلبة القميص من .واملكون

كل إىل مهمةٌ زيارات الوالد سيدي مع الرحلة هذه خالل لنا سبقت منوقد
ا األسالف وتربة ترمي زيارة بعد وسيئون يشكو،عينات الوالد سيدي كان حيث

عصاه على متكئاً إال املسري منعه اليسرى ركبته يف شديد مل أ من الرحلة هذه ،خالل
خاصةً قصيدةً أعد الشهرية تربتهم يف السلف زيارة نية على الوالد سيدي كان فلما

الشي ضريح عند ا األبياتلقراء هذه منها نقتطف احملضار عمر  : )١(خ
أُعِلي احملضاِر سيدي إىل

َّ
القَرابِة يف لَه محسوب فِإنِّي

أَحوٍر أَرِض ِمن ِجئْت قد ِإنَّين واجلَفاوِةأَالَ البال كُل حوت بالٍد
ِإلَيكُم أَسعى ِجئْت قد ِإنَّين ثَالثَِةِبأَالَ ِمنهم املَوجود أَوالِدي
ِلفَِقِريكُم فجد ِفيكُم أَملٌ وِمحنِةويل عذاٍب ِمن تنِقذُوه بأَنْ

يقول أن : إىل
ـوا ـب ـيِّ تخ ال أَرجوكُم سيِّدي للعِطيَِّةأَالَ سائالً أَتاكُم قد ِلمن

الوفاةَ يخشى البداوِةِبأَحوٍرومحسوبكُم ِبأَرِض أَوالِدي ويصِبح
                                                                 

يف) ١( سنة٢٧أُلقيت ا،١٣٨٠صفر البنوةويرى روح فيها ـام ،لقارئ مق ـدى ل تفيض اليت
الذكريات ،األبوة مواقِع ـرات ،أمام ـب الع التقديرات ،ومفاِض استعادِة .ومواطِن



 
 )( 

علَيِهم تِضيع حقّاً جهالَِةفِسريتهم يف ِمنهم كُل ويصِبح
يكُن أَنْ قبلَ سيِّدي غَياثاً البِعيدِةغَياثاً البالِد يف جلوسي حقيقاً

املباركة الرحلة هذه من الفترة ذات وكانتويف عينات مدينة إىل بزيارة قمنا
إىل الصعود يف يعينه من إىل حيتاج كان إنه حىت الوالد سيدي ركبة يف تزداد اآلالم

وال ـزالسيارة منهان قصيدةً،ول أعد الوالد سيدي أن عينات زيارة يف والغريب
ص يف ـتِلج يخ ما فيها حدد مل سا بن بكر أيب الشيخ ضريح أمام ا أموٍرلقراء من دره

مل سا بن بكر أيب الشيخ بضريح مستنداً قائماً اليوم ذلك يف وقرأها وباطنٍة، ،ظاهرٍة
بالغٌ ـر ـأث وت ـدةٌ ـدي ش ـدةٌ رع خالهلا له على،وحصلت خيطو وهو إال خرجنا وما

شيٌء به يكن مل وكأمنا ِعقاٍل من نِشطَ كأمنا املبارك،)١(قدميه األبيات تلك بعض : ةوهذه
ِزيارةً نرجو ِعينات إىل جملَِةقَصدنا الغوِث ِم ساِل ابِن ِلسيِِّدنا
حسيِنِهم ثُمَّ املَشهوِر احلامِد سِريريتْأيب فاصِلح ربِّ يا وِإخواِنِهم
ِمرا بال للوجوِد فَخراً كان ِلشهوِةلقد واجلهاد ِلنفٍْس وقَهراً

جملَةًوِإ الدَّاِر هِذِه عن خطْرِةعراضه كُل يف ِلَألهواِء وخالَف
ـ للعال اِجلدِّ عِن حدِّثْ ـ ركْعِةِعبادته أَلْف ليلٍَة يف لَه صالةٌ

قال أن : إىل
بِعيدٍة ِبالٍد ِمن ِإلَيكُم ـت ـي أَرجأَت ِبالصِّدِق ِجئْتكُم كَراميتوقَد و

                                                                 
ـه) ١( اإلل ـن م ـدعاء ال استجابة حقيقة على لنا وبياناً وصورةً ِعياٍن شاهد الكرامة هذه كانت

الغائب يراه ال ما يرى واحلاضر  . املعبود،



 
 )( 

مدله وقليب حريانٌ وظُلْمِةفعقِْلي الفُؤاِد يف سواداً وأَشكُو
ِفعاِلِهم وحسِن أَهِلي عن حضرِةتخلفْت كُل ِمن املَحروم أَنا وِصرت

ِمحنةٌ ِفيِه أَحوٍر ِبوادي ـت ـن ِفسكَ أَعظَم واجلَهلُ تنِةوباديةٌ
مالزماً أَكُونَ أَنْ ِبقَصِدي ِبدعوِةولَيس للِقياِم ـت ـب ذَه بل ا

ومداِرٍس ا جهَّاٍل ـِةوِإرشاِد الدِّيان بأَصِل فيها ِلتعِليِمنا
ـيت ـيَّ ـِن م هناك تأْيت ِبأَنْ ِبأَرِضأَخاف أَوالِدي ـح ـِب ـص وي

علَيِهمفس تِضيع حقّاً م الدَّناَءِةري ِطباع تمِسي وأَطْباعهم

قال أن : إىل
قُلَيبه فتحِيي ِمنكُم نظْرةٌ وِعلِةفهلْ داٍء كُل ِمن لَه وتشِفي

طَِريقَكُم ِليقْفُوا أَوالِدي دوتصِلح أَصِل ِمن اآلباُء لنا وحِةفأَنتم
محمٍَّد بعد اللِّه سالم لَحظَِةعلَيكُم كُل يف الرَّبُّ علَيِه وصلى

قاِئلٌ قالَ ما واَألصحاِب اآلِل تِحيَِّة((:مع وأَزكَى وتسِليم ))صالةٌ

مشهوداً يوماً زيارتنا أيام من اليوم ذلك كان بيِّ،وقد اإلشارةُ فيه للعني،ظهرت نةً
العني بالزيارة قرت وقد ترمي إىل تلك،وعدنا يف الوالد ـدي ـي ـس ل كانت وقد

سيئون ملدينة زيارة احلبشي،الرحلة حسني بن حممد بن علي اإلمام قبة خالهلا ،زرنا
فيها قال املناسبة ذه أبياتاً أعد قد الوالد سيدي : وكان

ِزي نرجو سيئونَ إىل احلَِقيقَِةارةًقَصدنا بحِر اِملفْضاِل ِلسيِِّدنا
الورى سيِِّد لَدى ـبوٍب ومح لَحظَِةعِليٍّ كُل حاِضراً ِعياناً يراه



 
 )( 

كَ احلَبِشيُّ ـزهو ومالذُنان زلِةنا تخش وال البحِر عِن فحدِّثْ
محمٍَّد النَِّبيِّ عني ِبِه ِبشارِةهلذاوقَرَّت يف دائماً تراه

ٍم ـ ـهُّ ـفَ ت وذَوٍق وِإمداٍد رتبِةعطاٍء كُل يف اَألسالف حازِت ِلما
تالطَمت اِجلباِل كأَمثاِل فَِضيلَِةعلوٍم ِلكُل حازت )١(وأَعمالُه

قال أن : إىل
زائراً ِجئْت محسوبكُم ضيفُكُم بِبشارِة))قَِبلْنا((: لوافقوأنا عجِّلُوا
وسِميِّكُم لَكُم ِإبٍن على ـنُّوا بعيدِةوم ِبالٍد ِمن يجِري جاء فقد
قَلْبه اللّه يصِلح أَنْ اخلَِليقَِةومقْصوده ِلربِّ يدعو ويجعلَه

محفٍَل كُل يف النُّصح ِمنه وِحكْمِةويويقْبلَ بنوٍر الصَّدر نشِرح
الورى سيِّد املُصطَفَى طه ويقْظَِةوينظُر مناٍم يف حقّاً ويلقاه

سالمه ثُمَّ اللِّه صالةُ القَرابِةعليِه ثُمَّ واَألصحاِب اآلِل مع
السفل العوالق بالد إىل عائداً الرحلة على الوالد سيدي عزم انقضاءوقد بعد ى

األشراف السادة ومنازل األسالف مواطن يف وزيادة العودة،شهر رحلة يف ورافقه
اإلخوان بقية دون الترمجة حبضرموت،كاتب مكثوا فقد،والذين حممد األخ أما

اجلديدة عائلته مع سفره أمر ترتيب بشأن سيدي،مكث وضعه فقد علوي األخ وأما
لطل ترمي رباط يف العلمالوالد عبداللّه) ٢(ب بن حسن احلبيب العالمة إشراف حتت

ترمي رباط على آنذاك مشرفاً كان والذي .الشاطري

                                                                 
لسانه) ١( له مقَدِّماً منامه يف احلبشي حممد بن علي احلبيب رأى أنه الوالد سيدي فمصها،ويذكر

الوالد تعاىل،سيدي اللّه إىل الدعوة يف اللسان بانطالق .وعبرها
بالتدريس) ٢( واشتغل أحور إىل عاد مث تقريباً عامني من أكثر بترمي علوي األخ ميكث .مل



 
 )( 

العائلة أفراد كافة مع ترمي إىل السابعة )١(الرحلة

عام صيف يكن الوالد١٣٨٢مل سيدي كان حىت املدينة ربوع على كعادته يطلّ
األ مبعية حضرموت إىل السفر أمر رتب علىقد والتعرف الزيارة بغرض األحورية سرة

ومعىن حساً السلفية باألرض واالرتباط الصاحل السلف عوامل،مآثر من وكان
كان والذي أحور إىل باداس عبداللّه بن أمحد الشيخ وصول املباركة الرحلة تسهيل

الوالد سيدي برفقة حضرموت إىل الزيارة جديدةً،يزمع سيارةً اشترى قد وكان
املسافرة الكثرة لسيدي،تالئم اجلديدة سيارته بتأجري الشيخ يقوم أن على فاتفقا

فيها ترحُّلَ ال واحدة رحلة لتكون ترمي مدينة حىت ولزمياً،الوالد مرافقاً هو ويكون
الوالد .لسيدي

كانت واليت الطويلة الرحلة أمر فيها ورتب بالسيارة جيء الرحلة موعد أزف وملا
أساسهبال من جديداً أمراً لنا عشر،نسبة اثين العدد يف بلغوا الذين الركاب ورتب

وصاحبها السيارة سائق فيهم مبا املشرق،راكباً طريق على منطلقة السيارة واجتهت
بلعيد حصن قرية املذكور))عرقة((مث،إىل املنصب يومني،،بالد ضيافته يف ومكثنا
إ الرحلة معه واصلنا املألوفمث الطريق عرب فاملكال رضوم .ىل

معه بوضعي الرحلة خالل الوقت من االستفادة أمر رتب قد الوالد سيدي وكان
من بشيٍء حيناً الضجر أو النوم وطأة وخنفف غالباً القرآن أدارسه السيارة مقدمة يف

األسالف الداخل،نشيِد حضرموت بلغنا حىت القاعدة هذه غري القى،وال وقد

                                                                 
ا) ١( صانظر امللحق يف  . ٦لصورة



 
 )( 

املكالّ مدينة يف اجلمركية اجلهات مع التفاهم يف بالغةً صعوبةً السيارة مالك الشيخ
أيام مخسة من أكثر ا ميكث أن اضطره مما السيارة على مضاعفةً ضريبةً طلبوا حيث

مل سا بن بكر أيب الشيخ آل السادة لدى نازلني خالهلا كنا املتابعة حسني،حتت وهم
وحممد يفوكانوا،وهادي كبريةٌ مسامهات وهلم حضرموت يف التجار كبار من

تعاىل اللّه إىل الدعوة ونشر اخلري .أعمال

العلماء لبعض املالية املرتبات ببعض تربعهم اخلرية أعماهلم مجلة من كان وقد
يف ا التنقل لغرض جديدة بسيارة وتزويدهم والقرى البوادي يف للدين الناشرين

أن،الوادي دوعنكما بوادي األهلية املدارس من عدد فتح يف مباركةٌ أياٍد هلم
ا املدرسني على .واإلنفاق

أيام مخسة وهي السيارة على اجلمارك إلجراءات الرمسية املتابعة مدة لديهم مكثنا وقد
الداخل،تقريباً حضرموت إىل املعدي عقبة بطريق غادرناهم ترمي،مث مدينة بلغنا أن وما
والغن السيارة الوالد سيدي أوقف حىت ـزا اجتهنان بينما التربة لزيارة املنصب الشيخ مع ل

امل إىل ـزحنن كل،لن من الزغاريد فيه النساء أطلقت وحمموداً مشهوداً استقباالً وكان
هناك علينا يطلق كان كما القبلة أرض من القادمني بالضيوف االبتهاج وحصل ،جانٍب

الوا لسيدي بوفاةوحتققت كئيباً رآه ملا الذرية بكثرة له دعا حينما بكر أيب اجلد دعوة لد
السفلى العوالق أرض إىل انتقاله قبل الثالث زواجه مع .طفليه

جمتمعني بأخذنا األوىل الثالثة األيام خالل تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي اهتم وقد
ـ ت ـن م ـل ك إىل ـا ـه ب جئنا اليت السيارة ذات رضييف ـف ـلَ ـسَّ ال ـة رب



 
 )( 

م وإىل وأرضاهم عنهم ـزاللّه الدينن شهاب بن عبداللّه بن علوي احلبيب مث،)١(ل
مل سا بن بكر أيب الشيخ وقرب عينات مدينة وجود،زيارة اليوم ذلك صادف وقد

احلبيب
الشيخ منصب على دخلنا مث مبعيته فزرنا عينات يف مسيط بن أمحد بن عمر

س بن بكر بنأيب عمر احلبيب يد من اإللقام فيها وحصل للضيوف املائئدة ومدت مل ا
املباركة واإلجازة اإللباس حصل مث مسيط بن مسامع،أمحد على الوالد سيدي وألقى

مطلعها مسيط بن أمحد بن عمر احلبيب على الثناء يف أنشأها قصيدة : احلاضرين
ٍم هاِش آِل ِمن املفضاِل على علسالمي غُربِةسالمي أرِض يف حل من ى

ديوانه يف مثبتة . وهي

ترمي مدينة باداس عبداللّه بن أمحد الشيخ املنصب غادر األوىل الثالثة األيام وبعد
الوالد سيدي توديع بعد بالده إىل .عائداً

من واألرحام األقارب على التعرف لنا متّ حيث وزيادة الشهر قرابة ترمي يف ومكثنا
بعيٍدقر من أو واللقاءات،يٍب الزيارات العرض،وتبودلت وموىل عيديد فزرنا

السلفية املآثر ذات البالد من وغريها ودمون وسيئون موقٍع،واملسيلة كل يف لنا وكان
وذكرى .أثر

                                                                 
أعدها) ١( شعريةً قصيدةً الدين شهاب بن عبداللّه بن علوي احلبيب حضرة يف الوالد سيدي ألقى

بالغاً تأثراً خالهلا تأثر وقد املناسبة ـدعواٍت،لتلك ب ـوي عل ـب احلبي له دعا منها فرغ وملا
يف املَنِويَِّة احلاجات قضاء نية على الفاحتة ورتب ـامباركاٍت طالبيه ـك،صدور ذل يف وزاره
الدعاء منه وطلبوا وصافحوه واإلخوان األهل كل .اليوم



 
 )( 

امل ساد الرحيل وقت أَِزف ـزوملا يوصفن ال كئيب جوٌّ والعمات واألعمام ،ل
تر مدينة سيديوغادرنا استأجرها صغريٍة سيارٍة يف املكالّ إىل مث سيئون مدينة إىل مي
الغرض هلذا خاصةً،الوالد سيارةً أخذنا حيث يومني سوى املكال يف نتأخر مل و
أحور إىل .أخرى

عام ترمي إىل األخرية قبل الثامنة ١٣٨٦الرحلة
األق وشاءت املبارك العام هذا عطلة خالل الوالد سيدي يئَجتهز أن العجيبة دار

أصدقاء من مجاعةٌ ا و أحور مدينة إىل عربت باملكال املواطنني ألحد سيارةً وِلرفْقَِتِه له
زيارته يودون الوالد إىل،سيدي الرحلة استعجال يف هاماً عامالً وصوهلم فكان

واأل،حضرموت علوي واألخ الترمجة كاتب من كل املرة هذه يف يرافقه خوكان
بامزاحم القرن عمر والشيخ مسيط بن بكر أيب بن وحممد ـار ـض احمل ـر ـم ع

ذييبان حسني بن أمحد .واألستاذ

ظالم يف طريقها السيارة قطعت حيث املغرب صالة بعد السفر موعد كان وقد
بلعيد حصن طريق عن الساحل إىل متجهةً الدامس على،الليل تقف السيارة تكد مل و

الطر مسافة وتناولطول والصبح العشاء صالة ألداء ساعتني أو ساعةً إال املكال إىل يق
الطريق من موقعني يف الغذاء بري،بعض بني املسافة خالل صعوبة السائق عاىن وقد

وميفع بني،علي الغارقة بالسيارة يعصف يكاد واملوج املد حالة يف البحر كان إذ
الرُّفق تعاونَ ولكنَّ ؛ واملاء الساحلالرمل من الضيقة املناطق جتاوز على كثرياً ساعد ة

الكبري مدينة،الرملي على أشرفنا قد كنا حىت الضحى على تشرف الشمس تكد مل و
ترمي إىل ومنها اجلميلة الصغرية،املكالّ مزرعته يف اجليالين عبدالقادر العم وجدنا وقد



 
 )( 

امل داخل إىل السيارة يف معنا وركب ترمي مدينة التربةخارج إىل اجتهنا حيث ،دينة
امل إىل السيارة على باألدوات اإلخوة بعض ذهب ـزبينما .لن

للمآثر املألوفة الزيارات بكافة الوالد سيدي قام املباركة الرحلة هذه وخالل
والروحات واجملالس واملدارس السلفية شهاب،واملواطن بن علوي احلبيب زرنا كما

م يف ـزالدين أن بعد الكالمله عن وصمت اخلروج عن احتجب عليه،ن أدخلنا وقد
يده على فقبض حمضار األخ إىل انتهى حىت اآلخر بعد واحداً وصافحناه حممد ولده

حممد ولده منه خلصها حىت صامتني،كثرياً جبواره أن،وجلسنا ولده منه طلب مث
الفاحتة املبارك،يرتب ولده أكملها مث بدايتها .فرتب

مل بغرضو سيئون إىل اجتهنا مث فقط يوماً عشرين سوى الزيارة هذه يف منكث
دوعن طريق عن للسفر مع،االستعداد توجهنا مث واحداً يوماً مكثنا سيئون مدينة ويف

اخلايل الربع طريق عن عتق إىل املسافرة السيارات القطن،بعض مدينة بنا ومرت
وغريها،فشبام قعوضة إىل بنا خرجت اخلايل،مث الربع حافة على القائمة القرى من

وسط يف الصحيح الطريق مل معا نفقد أن الرحلة تلك يف لنا األقدار شاءت وقد
واضحاً اجلميع على القلق بدا حىت الكربى غري،الصحراء على خالهلا املسري وكان

الرح دليل يعرفها ال جمهولٍة صغريٍة قريٍة على الصدفة أوقعتنا حىت وكانت،لةهدى
مهجورةً يبدو ما سوداء،،على ورقاٍع بثياٍب جوانبها بعض غُطيت بئٍر جبانب ووقفنا

املتداعية القرية تلك على باديةً الدمار آثار .وكانت

السري بدأنا حيث إىل العود يف رغبةً السابق أثرها على جديد من السيارة وعادت
ا،خطأً يف بالسيارة سريٍع سٍري علىوبعد ا استدل عالمةٌ للدليل ظهر لصحراء



 
 )( 

املقصودة،اجتاهنا اجلهة إىل السائق متواصالً،فوجه سرياً ذلك بعد السيارة وسارت
الطريق قُطّاع من بدٍو عصابِة على الطريق أثناء يف وقعنا حىت الصحيح الطريق على

أسلحتهم ووجهوا السيارة يفيد،أوقفوا كالماً يتكلمون فيهاوبدأوا وما السيارة أن
هلا تابعةٌ السيارة أن ويظنون احلكومة ويشتمون الغنائم من سيدي،غنيمةٌ وشرع
شديٍد بانفعاٍل األوراد وبعض القرآن بقراءة صوته يرفع ـزف،الوالد البدون ل

يف خيتبئون كانوا آخرون مجاعةٌ حوهلم وتالحق السيارة جبوار بينهم فيما يتشاورون
وحتل معيناًالظالم أمراً يقرروا أن يريدون م كأ انتهز،قوا باحملاورة انشغاهلم وخالل

ذلك من وجنونا عنهم بعيداً سرعٍة أقصى مسرعاً بالسيارة وانطلق الفرصة السائق
بأعجوبة .املأزق

يف األسبقية فضل السيارة لدليل وكان الطريق عن للبحث أخرى مرةً عدنا مث
الطريق عني على املسافرونالتعرف به يستدل ممتداً جبالً الرؤية أفق يف ملح أن ،بعد

الصحيح الطريق إىل أخرى مرة السائق أشعة،فوجه احلني ذلك منذ وشاهدنا
حضرموت إىل طريقها يف الرمال ختترق اليت وإمنا،السيارات ألحٍد أحد يقف ال

اجتاه كل يف العنيفة الرمال تلك يصارعون ي،اجلميع ال فيمابل إال بأحٍد أحد لتقي
وندر اجلسيم،شذّ باخلطر يهدد الرمال تلك يف الوقوف إن الواقف،إذ دفع ولرمبا

الرمال كثبان يف السيارة عجالت غاصت إذا والتعب اجلهد من كبرية ،ضريبة
بلغ وقد األول الفجر بزوغ مع بلغناه والذي عساكر مركز حنو الليلية رحلتنا وطالت

السه أقصاهبنا والتعب حىت،ر الراحة بعض وأخذنا العسكرية املنطقة تلك فدخلنا
عتق مدينة حنو الصحراء عرب املسري واصلنا حيث اإلشراق الكبرية،بعد املدينة وهي

الفسيحة الصحراء أطراف على مركز،الرابضة يف القاطنني بعض لنا ذكر وقد
وا للسطو التعرض كثرية الصحاري هذه أن احملترفنيعساكر البدو بعض من لنهب



 
 )( 

والسلب العليا،للسطو العوالق وحكومة القعيطية احلكومة اضطرت فقد ولذلك
ولكن ؛ املسافرين طريق ولتأمني واملطاردة للنجدة سريعٍة عسكريٍة سياراٍت وضع
من ال كلها املساحة تغطية على الربية القوات تساعد ال البلدين بني الشاسعة املسافة

املكانحيث وال .الزمان

عام اآلخر ربيع من عشر الرابع اليوم من الظهر قبل عتق مدينة إىل بلوغنا وكان
ي١٣٨٦ أن السيارة صاحب الوالد سيدي أمر ـزحيث بعضن مسكن من قريباً لنا

بامجال آل من ـزومت،أصحابه الظهرن صالة حانت حىت أضيافاً عليهم ،ولنا
ـزف إىلن الوالد سيدي إماماًل م ليصلي عتق شأن،مسجد يف معهم حتدث مث

الطاعة من املسلم على اللّه أوجبه وما م،التقوى إىل ـزوعدنا لتناولن بامجال آل ل
الغداء .طعام

نصاب مدينة يف احلداد آل السادة زيارة على الوالد سيدي عزم بعض،مث وذهب
امل صاحب ـزأوالد الغرضن لذلك سيارٍة إلحضار وتركنا،ل نصاب إىل فركبنا

مب املتاع ـزكافة العصرن بعد نصاب مدينة وبلغنا بامجال آل لطيفاً،ل اجلو وكان
مع الطريق طول على األجواء تغمر ـزوالسحب واآلخرن احلني بني املطر رذاذ ،ول

م إىل السيارة بنا ـزوتوجهت احلدادن آل السادة سيدي،ل بوصول علموا أن وما
حىت احلدادالوالد صاحل بن أمحد العالمة احلبيب رأسهم وعلى مجيعاً الستقباله هرعوا

عمومته وأبناء وأوالده وبركتها البالد الساعة،داعية تلك مثل يف ترتيبهم وكانت
م يف األسالف وتراجم احلديث كتب بعض يف ـزالقراءة املباركن إىل،هلم فدخلنا

املشهودة الروحة تلك وحضرنا م السلفيةدائر النشائد بعض الفقري .وأنشد



 
 )( 

م صلى حيث املسجد إىل احلبيب مع خرجنا املغرب صالة موعد حان وملا
فيها تطَرَّق وشاملٍة حاويٍة جليلٍة بكلمٍة فيهم تكلم مث املغرب صالة الوالد سيدي

واملنهيات واملأمورات واألخالق يسمعو،لآلداب مبا مبتهجني منصتني الناس نوكان
العشاء حان فيها،حىت مت طيبةً ليلةً وقضينا العشاء صالة بعد احلبيب بيت إىل وعدنا

يليهم ومن األجالء السادة على غالب،التعرف فيه دعا دمساً عشاًء احلبيب وأعد
البالد يف والعقد واحلل العلم وأهل سعيداً،الوجهاء يوماً قضينا التايل اليوم صباح ويف

األو زيارة الضيوفيف استقبال يف مث والصاحلني .لياء

مبوىل الشهري عبداللّه بن علي العالمة الويل احلبيب ضريح اليوم ذلك يف زرنا وقد
احلداد عبداللّه بن صاحل القطب الويل وضريح احلبيب،نصاب كان املساء حل وملا

سيقام الذي م العظي املولد حلضور يليها ومن البالد أهل بدعوة أمر املسجدقد ،يف
سيدي حتدث كما صاحل بن أمحد احلبيب فيه وحتدث البهيج املولد ذلك وحضرنا

الناس إىل احلداد،الوالد آل السادة أحد عند والسمر العشاء .وكان

هناك من إىل لتأهب عتق إىل السفر يف احلبيب الوالد سيدي استأذن الصباح ويف
أحور إىل الطريق أمحد،يف حبيبنا الوالدفأىب لسيدي وقال عليه اللّه رمحة صاحل :  بن

اإلطالق(( على األمر هذا يف احلديث تعود وال السفر يف إذن وال رخصة وملا،))ماشي
لإلخوان اإلذن منه طلب بالسفر اإلذن عدم يف احلبيب شدة الوالد سيدي وهم،رأى

مسيط بن بكر أيب بن وحممد وعلوي السفر،حمضار يف هلم أسباب،فأذن هلم فجهزنا
الوالد سيدي ومتاع متاعي إلعادة هناك إىل ورافقتهم عتق إىل بعد،الرحلة وودعتهم

الصعيد إىل متجهةً سيارةً وجدوا حمسن،أن األخ ومعي نصاب إىل أدراجي وعدت
احلامد عبداللّه رحلتهم،بن تسهيل يف كبٍري بدوٍر ساهم موظفاً،والذي يعمل وكان



 
 )( 

مكتب نصابيف مدينة يف السياسي أحور،املستشار أبناء من تالمذة)١(وهو ومن
تعاىل اللّه رمحه الوالد .سيدي

جيعل أن على أزمع قد احلداد صاحل بن أمحد احلبيب كان نصاب مدينة إىل عدنا وملا
القريبة األصقاع كل يف وتتوزع مكاٍن كل إىل تصل دعوةً الوالد سيدي وجود من

واحملافل،والبعيدة املدارس من عدداً نصاب يف وجودنا خالل لنا السفر،فرتب مت مث
اللّه إىل الدعوة لنشر عديدة قرى يوم،إىل عبدان يف اآلخر١٦فكنا ،١٣٨٦ربيع

بتاريخ حطيب اآلخر١٩ويف بتاريخ،ربيع خورة اآلخر٢٢ويف مرخة،ربيع ويف
األول٩بتاريخ منا،مجاد إىل الدعوةإضافةً ونشر ا بزيار الوالد سيدي قام أخرى طق

ن منطقة كل ويف احلداد صاحل بن أمحد احلبيب أعمام بعض ومعه ـزا نرىن كنا ا ل
بعبارة عنه يعرب وال بقلم يوصف ال ما االستقبال ولطافة واحلفاوة الكرم .من

طريف حادثٌ مرخة مدينة إىل زيارتنا خالل كنا وجدنا،وقد مرخةحيث أهايل
القتل بغرض السالح أنواع مستخدمني مستِعرٍة قبليٍة حرٍب يف احملاضري السادة من

بينهم فيما واإلرهاب الوالد،والتخويف سيدي بزيارة الفريقني زعماء أحد قام وقد
وويالت دمار من جتره وما احلرب خطر يف الوالد سيدي وكلمه األيام أحد صباح

ذلك،وآثام العلم((: السيدفقال سادة يا منكم أحسن احملاضري عليه،))حنن فرد
الوالد الشيطنة((: سيدي يف منا أحسن أنتم أن،))نعم الوالد سيدي حاول وقد

ـ التَّوسُِّط تعِقيِد ِمن بلَغه وما بالزيارة احمليطة للظروف ولكن الفريقني بني يتدخل
ج متتد املتناحرة الفرق الوالدلكون سيدي اكتفى ـ أخرى جهاٍت إىل فتنتها ذور

                                                                 
ـد) ١( ومري ـذ تلمي ـد احلام حمسن بن مهدي العالمة اللّه إىل الداعي احلبيب جده إىل نسبه يعود

طاهر بن حسني بن عبداللّه عنه،احلبيب احلديث سبق .وقد



 
 )( 

الذين السادة لقرية املقابلة األخرى القرية ـزبزيارة عندهمن سيدي،لنا وجمعهم
إىل واحلرب األذى عن اخللود إىل ودعاهم باللّه وذكّرهم املغرب صالة بعد الوالد

واألخوة وكلّ،التعمري زعمائهم ببعض التقى املغرب وتركوبعد الصلح شأن يف مهم
بني ما مدى عن تنم قَبِليَّةٌ جفوةٌ منهم وبدت هواهم األمر يوافق فلم احلرب،

والضغائن األحقاد من نصاب،الفريقني إىل عائداً البالد وغادر الوالد سيدي فتركهم
أحسن هي باليت إبالغ من عليه جيب ما بلّغ أن .بعد

الو سيدي قضى نصاب مدينة مساجدويف بني متنقالً يقضي أن له أمكن ما الد
عام األول مجاد شهر من عشر الثامن حىت ومرشداً ومذكراً واعظاً حيث١٣٨٦املدينة

البالد إىل السفر يف احلداد صاحل بن أمحد احلبيب من اإلذن يف،حصل لنا حصل وقد
ك الذكر وتلقني واملصافحة واملشابكة واإللباس اإلجازة اليوم السلفذلك عادة هي ما

عنهم اللّه رضي الشيخ،الصاحل اصطحبنا وقد لنا مودعني ـالد ـب ال ـل أه ـرج وخ
باخبرية أمحد بن حممد بن مدٍة،صاحل منذ صاحل بن أمحد للحبيب لزمياً كان والذي

ألهل،طويلٍة بالسقيا تعاىل اللّه إىل اجلمع ابتهل أن بعد الوادي من املودعون وعاد
.البالد

الصعيد مدينة إىل بالسيارة نصاب مدينة حممد،وغادرنا الشيخ أيضا برفقتنا وكان
باهرمز عبداللّه الصعيد،بن ـزويف بانافعن آل من املشايخ بعض عند وحصل،لنا

مراٍت عدة الكبري مسجدهم يف البالد أهل الوالد سيدي ذكر حيث واالنتفاع ،النفع
له قدمت اليت الدعوات حاشيته،ولبى وبعض فريد بن حممد السلطان قبل من

م بيو يف العولقي،وزارهم عبداللّه بن فضل األمري من له قُدمت دعوةً لبى ،كما



 
 )( 

الصعيد وادي على يشرف صغٍري جبٍل على منفرد قصر له كان واستأنسنا،والذي
م يف ـزكثرياً معشرهن ولطف أخالقه حلسن .له

والعشر الرابع عامويف األول مجاد شهر من مدينة١٣٨٦ين يشبم إىل توجهنا
واملشايخ بكر أيب الشيخ ابن احلامد آل من العمودي آل والسادة اجلفري آل السادة

بانافع بانافع،آل عبدامللك بن عبيد الكبري الشيخ بلد القطب،)١(وهي الشيخ وبلد
بانافع عبدامللك بن إىل،عبيد مباشرة القدوم مت فيهحيث وصلى الشيخ مسجد

ركعتني الوالد عبيد،سيدي الشيخ ضريح زار منازل،مث بعض إىل ذلك بعد وانتقل
متتاليني يومني خالل بينهم متنقالً والسادة،املواطنني بانافع آل من املشايخ زار حيث

وألقى القبائل من آخر وعدد العمودي صاحل بن حممد الفاضل والسيد اجلفري آل
البالدعدداً مساجد يف واملذاكرات املواعظ السادس،من اليوم يف احملفد إىل اجتهنا مث

األول مجاد من ـزو،والعشرين وإخوانهن الشقّاع بكر أيب بن مهدي الشيخ عند ،لنا
عام اآلخر مجاد شهر من الثالث يف أحور إىل توجهنا مث أياماً ا ،١٣٨٦ومكثنا

رح أطول بعد الرحال الوالدوحططنا سيدي مع األخرية السنني خالل عرفناها لٍة
تعاىل اللّه .رمحه

اللّه إىل الدعوة سبيل يف أخرى رحالت
تعاىل اللّه إىل الدعوة نشر سبيل يف أخرى رحالت الوالد إىل،لسيدي رحلته منها

عام من الصيف عطلة يف ونواحيها احملفد إىل،١٣٨٣بالد األمسى غرضه كان وقد
والباديةهذ احلضر بني الدعوة نشر هو البالد الرحلة،ه هذه يف معه اصطحب حيث

                                                                 
عبدامل) ١( بن عبيد للشيخ ترمجنا مسيناهاقد مستقلةً ترمجةً اهلامع((لك ـةً،))الغيث خمطوط زالت ال

حينها يف . ستظهر



 
 )( 

بامزاحم جنيد حممد بن مل سا الشيخ من كالً بكر)١(املباركة وأيب حممد وولديه
العزب حممد بن عبداللّه وكذلك احلداد علوي بن أمحد رحلةً،وتلميذيه وكانت

ونصف شهر من أكثر استمرت تقريباًزر)٢(مشهودةً مجيعها احملفد مدن خالهلا ،نا
والنساء الرجال من اجلهال دعوة يف كبٍري بدور الوالد سيدي أهم،وقام من وكان

صالة بعد البالد نسوة الوادي يف اجتمع حيث احملفد مدينة يف وقع ما النسوة تذكري
امل،املغرب ألفتتح معه وخرجت اجلامع املسجد من الوالد سيدي بشيٍءوخرج ذاكرة

تعاىل اللّه كتاب ومؤثراً،من بالغاً وعظاً وذكرهن وعظهن .مث
احملفد مدينة فكانت هذه رحلته يف الوالد سيدي زارها اليت القرى واجلانح) ٣(وأما

ولباخة واخلور واملوسطة وسعادة يدعى،والعرقني واحد مائي ممر على متتد وكلها
محراء إ،وادي ذلك بعد عاد واحلاقكما املانع كورة يف وغرباً مشاالً واجته احملفد ىل

والشغيب والرباط وصندوق أسبوعاً،والسواد ا وجلس احملفد إىل أخرى مرةً عاد مث
النذير البشري هدي يف األمة ويرغّب والتذكري املوعظة حركة،ينشر له اللّه سهل وقد

ا احلاج املنطقة نائب بوجود والرحلة ـل ـق ـن ـت عليال بن حنتوش وهو،لصاحل
                                                                 

ـر) ١( بك أيب ـن ب ـه عبداللّ ـام اإلم ـذ تلمي بلجفار حممد بن أمحد الشيخ سالالت من فاضلٌ شيخ هو
ـده ووال ـاطري الش عمر بن عبداللّه باحلبيب وانتفع ترمي رباط يف العلم ـب ـل ط ـدروس، ـي ـع ال

الشاطرياحلب أمحد بن عمر ـهور،يب املش علوي بن بكر أيب باجلد اتصل الفترة هذه ـث،ويف ومك
اإلرث ـايا وقض األنكحة وعقود للفتيا وتصدر أحور إىل عاد مث تقريباً سنوات ثالث ـتهر،بترمي واش

مل العا مل سا الشيخ حياته،باسم طيلة احلصن جامع مسجد يف باخلطابة ـدريس،واعتىن بالت ـتغل واش
عنه فاستغين للبالد االجتماعية التحوالت عهد حىت كذلك وظل الشافعي م،للفقه يف ـي ـزوبق ـ لهن

املنية وافتهم حىت ودروسهم جمالسهم البالد يف العلم ألهل .مشاركاً
ـة) ٢( الرحل تفاصيل ضمنه الدارجة باللهجة صغري جمموع يف باجنيد حممد بن مل سا الشيخ مجعها

خمطوط،كلها زال . اوال
ص) ٣( امللحق يف الصورة  . ٧انظر



 
 )( 

بأحور احلاكمة السلطة بيوت وامسه،من السياسيني املستشارين أحد كان وكذلك
شائع موكب،عبدالقادر تنقل اليت بالسيارات واملساعدة العون يقدمان كانا إذ

آخر إىل مكان من احملفد،الدعوة إىل دخوله عند الوالد سيدي باستقبال قاما كما
واخلرياستقباال للعلم حمبتهم مدى على يدلّ يف،يجاً واملوظفني اجلنود جبمع وقاما

يف الوالد سيدي لسان من املوعظة لسماع والعسكرية اإلدارية م ـ ـه ـام ـس أق
احملفد إىل فيها قدم اليت األوىل .الليايل

البالد تلك يف األوىل املدرسة بافتتاح قام أن بعد أحور إىل الوالد سيدي وعاد
سيدي رعاية حتت وتعلموا درسوا الذين أحور أهايل من املدرسني بعض ا وعين

بأحور رسالة،الوالد يؤدون احملفد يف كانوا الذين العلم أهل بعض بتعيني قام كما
والدين احلامد،العلم أمحد بن مهدي احلبيب والشيخ)١(ومنهم عبدالرمحن وولده

العزب أمحد بن املدرسةوقام،عبدالرمحن يف العلم شعلة حبمل وبنشر،أولئك
اليوم حىت الدور ذات يؤدي من منهم زال وال املسجد يف .)٢(الدعوة

                                                                 
بأحور) ١( املتوىف احلامد حمسن بن مهدي احلبيب ساللة من أمحد بن مهدي ـل،السيد انتق وقد

واملعرفة العلم من نصيباً ونال ا وتوطّن احملفد إىل السيد يف،هذا ـاً وإمام ـاً خطيب ـان وك
بأحور ودفن باحملفد تويف حىت احملفد .مسجد

الرحلةق) ٢( هذه بكتابة آنفاً املذكور باجنيد حممد بن مل سا الشيخ ـمن،ام ض ـودةٌ موج ـي وه
احملفوظة الوالد سيدي .أعمال



 
 )( 

علي الفقيه حوطة إىل الثانية رحلته اللّه إىل الدعوة سبيل يف العظيمة رحالته ومن
احلجة٢٨يف مبعيته،١٣٨٨ذي كنت أمحد)١(وقد ـزحيث،واألخ هناكن لنا
البالد،ع خارج إىل كبرياً استقباالً البالد أهل استقبلنا أن بعد ياسني بن علي الشيخ ند

يٍج ديينٍّ ومظهٍر كبٍري موكٍب يف سيدي،ودخلناها إقامة خالل احلوطة شهدت وقد
النظري منقطع دينياً نشاطاً ينتقل،الوالد حىت علمي جملس من ينفك ال س كان حيث

يف وحىت غريه ـزاملإىل الذين ـزل لالستماعن أفواجاً يِصلُونَ املواطنون كان فيه لنا
النسوة،واالستفادة شأنٌ،وحىت املدينة هذه يف مسجد،وشأنهن يف يشهدنَ كن إذ

بشطر قاموا األهايل إن حىت الرجال تفوق تكاد وبأعداٍد اخلمس الصلوات كل اجلامع
ا الستائر إقامة بواسطة نصفني الكثيفةاملسجد .لبيضاء

الفجر صاليت بعد الدين أمور ويعلمهن ويذكرهن يعظهن الوالد سيدي فكان
صالة،والعشاء بعد التذكري من نصيبهم ينالون أن بعد خيرجون الرجال كان حيث

العشاء صالة قيام حىت التسجيل،املغرب أجهزة كثرةُ لالنتباه امللفت األمر وكان
والكبرية أنو،الصغرية الوالد سيدي يستطع مل اليت والضيافات الدعوات كثرةُ

امل صاحب من طلب بل ـزيردها، األمرن بترتيب يقوم أن ضيافته يف حنن الذي ل
األوقات حسب هذه،املناسبةعلى رحلته يف قصيدتني الوالد سيدي ديوان حفظ ،وقد

ونساًء رجاالً احلوطة ألهل وصيةٌ منهما .واحدةٌ

                                                                 
معه) ١( وبقي أحور إىل عدت حيث فقط أيام ثالثة إال الوالد سيدي مع الرحلة هذه يف أمكث مل

كلها الفترة بقية أمحد على،األخ رحلته الوالد سيدي كتب ـام))مذكراته((وقد الع لذلك
مثاله :  مبا

سنة احلجة ذي يف علي الفقيه حوطة إىل توجهنا االثنني ـها١٣٨٨بيوم من ١١ورجعنا
سنة  . ١٣٨٩حمرم



 
 )( 

رحال العامومن ذات يف أيضاً دثينة١٣٨٩ته إىل الثانية،رحلته الرحلة ،وهي
عام يف ا زيار له سبق علوي،تقريبا١٣٦٩ًحيث األخ الثانية زيارته يف رافقه وقد

الزراعية الرقعة تلك يف املتناثرة للقرى زيارته بدء من أيام بعد أنا تنقّل،وحلقته وقد
عدي قرى يف الوالد ويستجلبهمسيدي القرآن بلسان حيدوهم البالد تلك من دٍة

االلتفاف ذلك يف ظهر بالغاً تأثرياً أنفسهم يف أثّر حىت املثلى واحلكمة احلسىن بالكلمة
حيثما األهايل من ـزالعظيم واجتهن قرابة،ل بدثينة الوالد سيدي ـى ـض ق وقد

تقريباً شهر عدن،نصف إىل مث وأبني شقرة إىل عاد فيها،مث وجه أياماً ا ومكث
ومسجد العسقالين ومسجد العيدروس كمسجد مبساجدها ومذاكراٍت مواعظَ عدة

عبداللّه الشيخ ومسجد ذات،أَبان يف احلكيمة دعوته ليكمل أحور مدينة إىل عاد مث
تعاىل فيها،اللّه أرافقه مل أخرى رحالت الرحالت هذه تلت إىل،وقد رحلةٌ منها
وأمحد)١(تحضرمو وحمضار علوي األخوان فيها معه كان حبان إىل .ورحلةٌ

القول :  ومجلة

                                                                 
رأسه) ١( مسقط إىل رحالته آخر هي الرحلة هذه ـياق،كانت س يف ـا أوردن أن ـبق س حيث

املوج اإلجراءات بعض حصول صادف توقيتها أن يفالترمجة ـدين ال ـاة دع ـض بع ضد هة
وادي،حضرموت يف ـه اللّ إىل الدعوة نشر يف خالهلا ساهم أنه رغم بترمي املُقام له يِطب فلم

األمسى الغرض لذلك البقاع تلك يف االنتشار أَِلفُوا الذين الدعوة مجاعة مع ألّف،دوعن وقد
س عن مباركاً مجعاً حفيظ بن مل سا بن حممد احلبيب خروجهمالعالمة منذ الوادي يف الدعاة ري

السبت ليلة يف ترمي مدينة سنة٤من الثانية ـد١٣٩٢مجادى األح ـوم ي ـب١٩حىت رج
الدوعنية((ومساها،١٣٩٢ الديار إىل الرحلة يف اهلنية ـخةٌ،))املوارد نس منها عندنا ويوجد

الترمجة هذه يف لذكرها اجملال يتسع مل .خمطوطةٌ



 
 )( 

يف(( مبذولةً كانت وخصوصه وعمومه وترحاله حطه يف الوالد سيدي حياة إن
تعاىل اللّه .))سبيل

 

إىل الدعوة سبيل يف حياته رهن ِممن الوالد سيدي كان كانتملا فقد تعاىل اللّه
واهتمام بنشاط الدور ذلك تؤدي واملكتسبة الفطرية يف،وسائله الدعوة يضع فكان

املثلى،مراتبها الوسيلة هو اللسان أن يرى ينثر،فحيناً والعلم العبادة مواطن يف فيبعثه
القرآن وآي احلكمِة ليكتب،دراري فينربي وآكد أبلغ القلم أن يرى منوحيناً

واملراجع املطالع ويفيد القارئ على يؤثر ما اإلبالغ سيدي،وسائط مجع فقد ولذلك
بالغٍة أمهيٍة ذات مسجلةً أعماالً السفلى العوالق بالد يف الدؤوب نشاطه خالل الوالد

والعلم الدعوة وتثبيت نشر املثال،يف سبيل على :فمنها

املُسمَّ-١ الِفقِْهيَّةُ اَألطْفاِل((اةُمنظُومته ))هِديَّةَ

الشافعي الفقه مبادئ أهم ضمنها الرجز حبر من منظومةٌ قد،)١(وهي وكان
امليمونة باملدرسة ومريديه لطلبته يرجتزون،صنفها كانوا بل التالميذ غالب وحفظها

                                                                 
القاض) ١( قاضياًكتب بأحور إقامته إبان الفقهية املنظومة هذه على تقريظاً غالب قاسم األستاذ .ي



 
 )( 

سيدي كان كما استظهارها على ذلك ليساعدهم الظهر صالة وبعد الصفوف يف ا
مبسجدال الظهر صالة انقضاء بعد بيتني أو بيتاً منها يوم كل الطلبة جملموع يشرح والد

امليمونة باملدرسة مث وضع،هاشم يف احلكومية التربوية األجهزة تدخل قبل وذلك
الدراسة األبيات،منهاج ذه الوالد سيدي افتتحها : وقد

على ـِه ـلّ ل ـد ـم ـح ـال ـم ـع ـِن واإلمياِنِب اإلسالِم ِة
األبدي والسالم الصالةُ املصطفىمث ـيِّ ـِب ـنَّ ال على

َّ ـِه ـِب ـح وص ـِدِه ـع ب ِمن ـِه ـِعوآِل ـي ـم وج ـِه ـي ـِع ـاِب وت
أَمِر أَهمُّ ـن ـدِّي ـال ف ـد ـع ِغرِّوب كُل تفهيِم على فاحِرص

احلديِث بِه((ففي خرياً يِرد ـوقمن ـقُ ح ـِرف ـع ـي ـلْ ف مواله
آمالَه ـلْ ـن ي الفقه عرف ـن لَهم ـه ـلّ ال ـلُ ـب ـقْ وي

َ َ ـةْ ـنَّ والسُّ ِبِه الفرض م ـ ـه ـفْ دخولُوي ـى ـرج ي ـِه ِب كما
ْ َّ ـةُ((وهذه ـ ـِدي ـاِله ـف ـِن))األطْ ـدِّي ال ـلَ ـب س ـري ـِن ت

َّ هلا ـي ـ رب ِمن ـأَلُ أَس
َ

ـود ـص ـقْ ـم ال ُألدِرك
ُ ْ

التَّهِذيِب-٢ منظُومةُ
ومريديه ألبنائه تدريسها لغرض ـها ـف ـن ص ـد ألهم،وق حاويةً وجعلها

اليت املسلماآلداب ا يتملّى أن خمتلفة،ينبغي بأبواب مبوبةً فصوالً ونقتبس،وجعلها
املثال هذا : منها

اإلسالِم على ِللِّه اَألناِماحلَمد ِمن شاء من وفق
ِحني كُل يف داِئماً الصَّالةُ للمرسلنيثُمَّ ـداً ـرم س السَّالِم مع



 
 )( 

ـِذ ـه ـتَّ ـال ف ـد ـع ـبوب ي
َ

ـاِق ـف ـاتِّ ب اَألعماِل أَفْضِل ِمن
. . .

التَّقْوى يف فَصلٌ
فَذاك ـه ـلّ ال ـِق ـتَّ ي ـرَّجمن ـفَ ت ِشدٍَّة ـٍق ـي ِض كُل ِمن
ـن ِم األمِر ـالُ ـث ـِت ام ـي والكَباِئِروه النَّهِي اجِتناب ثُمَّ

العِطرةُال-٣ النَّبِويَّةُ سِّريةُ
عدةٌ مصنفات املضمار هذا يف كتبه،وله ما غرار على منظومةً السرية ِقصَّةُ منها

علوي منه،اجلد مثالٌ : وهذا
ـا ـب ـيِّ طَ ـرياً ـِث كَ للِّه ـِةاحلَمد ـب ـي طَ ساِكِن أَنوار أَشرقَت ما

أَفْض املُختاِر مرسٍلاملَصطَفى رحمِةِل أَعظَم للخلِْق رحمةٌ هو
محمَّد اهلَاِشِميُّ الرَّسولُ وضاَءِةهذا كُل وأَصلُ الوجوِد نور
أَنواره أَشرقَت قد سيِّد ِنعمِةهو أَعظَِم كالشَّمِس بل كالبدِر
ِسريةً يصنِّف كُل على بِسريِةحقّاً الصِّفاِت خري لنا حيكي

أَعمالُه وِجهاده لَيلَِةأَخالقُه أَعظَم للسَّبِع ِإسراُءه
وصحِبِه الرَّسوِل هدي نقتِفي اُألمَِّةكي خياِر ِمن حقّاً ونكُونَ

حممٍَّد النَّيبِّ على صل ربِّ ـبيا ب اَألناِم وعخِري ـرٍة ـِةكْ ـيَّ ـِش

منثورةٌ قصةٌ اللّه،وله صلى الرسول فضل يف الواردة اآليات فيها مجع وأخرى
وسلم وآله الرسول،عليه حمبة يف املروية واآلثار واألحاديث اآليات من مصنَّف وله



 
 )( 

أمساه وسلم وآله عليه اللّه الرَّسول((صلى ـبَِّة ـَ حم وجوِب يف السُّول دوق،))بلوغَ
تعاىل اللّه رمحه لوفاته األول العام ذكرى يف مطبوعاً .)١(وزع

من-٤ وسلم وآله عليه اللّه صلى النيب فتاوى املعاد((جتريد .))زاد
وسلم-٥ وآله عليه اللّه صلى النيب إىل املشهورية للسلسلة خمتصرة تراجم .كتابة

اللّ رمحه الكتابية أعماله آخر هو اجلمع هذا إصابتهوكان قبل منه فرغ حيث تعاىل ه
فقط ثالثة أو بيومني املرض .بنوبة

العبادات-٦ بشؤون املتعلقة النبوية لألحاديث قيم .مجع
وجدة-٧ أحور مساجد يف يلقيها كان اليت املنربية اخلطب من .جمموعةٌ
املناسبات-٨ بعض يف ألّفها اليت قصائده على حيتوي شعريٌّ .ديوانٌ
والقصص-٩ واألدبية العلمية الفوائد لبعض حاويةٌ متفرقةٌ .وريقات

تعاىل-١٠ اللّه شاء إن جبمعها ديوان،وسنقوم يف جتمع مل متناثرةٌ شعريةٌ .قصائد
تبيٍني-١١ مع اليومية مذاكراته يف يسجلها اليت واخلواطر التعليقات من شذرات

ال القرآن من وحزوبه املقروءة الكتب األسبوعلبعض يف يقرؤها .يت
عام-١٢ كل جيددها كان اليت الشرعية بوصاياه خاص طرفاً،ثبت منها وسنذكر

تعاىل اللّه شاء إن واإلجازات الوصايا باب .يف
أو-١٣ حمبيه أو أصحابه بعض على جواباً أو ِبدعاً يكتبها اليت الشعرية مساجالته

ومتنوعةٌ،أوالده كثريةٌ هو،وهي منإذ كل على السرور يدخل كان اللّه رمحه
يناسب مبا كثريةٌ،عرفه مناذج الشعرية مساجالته من اجتمعت فقد .ولذلك

                                                                 
زيدان) ١( مل سا خالد األخ بطبعه .قام



 
 )( 

توليه أيام كانت الواسعة والتأليف التصنيف مرحلة أن باإلثبات اجلدير واألمر
السفلى العوالق مبدارس والتعليم والتربية التدريس ع،مسؤولية اعتزاله بعد فقدأما نها

والواردة الشاردة الفوائد من شذراٍت عدا ما ذلك من كثري عن التام التفرغ إىل اجته
كتاٍب مطالعة خالل متر قد اليت،اليت األشعار من شذرات أو أحباٍب اجتماع أو

بالعروض اهتماٍم وال الصياغة يف تكلٍف دون متكاملٌ،ينظمها عملٌ له يعرف مل و
األخ حياته سنني اللّهخالل صلى الرسول حىت ألجداده فيه ترجم الذي اجلمع غري رية

وسلم وآله .عليه



 
 )( 

مقطوعاته من عديدةً ألواناً تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي ومذكرات دواوين تحِملُ
مت مناسباٍت يف نظمها اليت قصيدٍةالشعرية على جواباً كتبها مساجالٍت أو عددٍة

البالد بعض يف معارفه أو أصحابه أحد من له .وردت

مكنوٍن فكٍر عن وتعبري إحساٍس وفيض شعور ذاته يف مدفوٍن،والشعر ،وخاطٍر
الشعرية قصائده على وأحاسيسه خواطره يظهر سيدي كان ما جند،وكثرياً ولذلك

اليت القصائد جداًأن كثريةٌ إيصال،كتبها يف أبلغ والنظم الشعر أن يرى هو وكأمنا
النثر من .األحاسيس

ي ال بديهيٌّ تعبري بأنه غالبه يف الوالد سيدي شعر ـزوميتاز والن التكلف إىل ع
من ستمنعه رآها إذا العروضية القواعد فيه يتجاوز قد بل واألخيلة البديعية احملسنات

أو فكرته الفطريةإثبات عبارته أو إذ،رأيه والتعليل القول كفانا قد اللّه رمحه وهو
يده خبط املكتوب األول ديوانه مقدمة يف وشعره نفسه عن فيه،حتدث :  قال

الشعر(( ميدان فرسان من لست فإين بعد للناس،أما نفسي أُعرِّض أن أحب وال
أقوله يتح،وملا أن العقل سخِف من يفألنه يعجبه أو خيصه ما بكل اإلنسان دث

وولده وأهله استهِدف،نفسه فقد صنف بالنعم،،ومن وحتدثاً للوقت حفظاً وإمنا
ذلك يف ورغب املسلمني إخواين من أحب ومن وألوالدي يل قَيَّدت،وتذكرةً فلذا
كما وإمنا موزونةً ليست ملفّقٍة أبياٍت من اخلاطر يف جيول ما بعضهمبعض :  قال

عرعر(( ميزاٍن))قصيد وال قافيٍة غري بعني،على إليه ينظر أن مطِلٍع كل من فالرجاء
.))الرضا



 
 )( 

احلبشي عبداللّه بن أبوبكر احلبيب الفطري السلفي املنحى هذا على أثىن وقد
فيها))عطّاس((امللقب قال أبياتاً الوالد لسيدي كتابته : عند

ـ ع ـر ـع ـهوِرِش ـش املَ ـي وشعوِرِل رِويٍَّة ِبغِري يأيت
غالباً وزٍن ِبغِري تراه كاملَجروِرفِلذا املَرفُوع ِبِه وترى

هكذا يأيت النُّوِر أَهِل تقِْريِروكالم وال تقِْديٍر غَِري ِمن

شيئاً املبارك الثبت هذا يف نثبت أن أحببنا فقد اجلملة األشعاروعلى تلك من
ترتيٍب غري من تعاىل اللّه رمحه ومذكراته دواوينه بعض يف وردت اليت واملساجالت

عام،زمينٍّ يف الوالد سيدي كتبها أبيات تتضمن١٣٧٥فمنها أحور مبدينة
والتوجيه :  النصيحة

حلَظٍَة كُل يف اللِّه ِبتقْوى ناعلَيك حرِّ ِمن مخرجاً ِمتِجد جِحي ِر
جِميِعِهم الوالديِن ـرِّ ـِب ِب كَِرِميعليك ِبفَضِل تحظى أَنْ ِشئْت إذا
شاِغٍل كُل ِمن القلِب حبفِظ نِعيِمعليك ِلكُل وهَّاٍب الرَّبِّ عِن

فِفيِهم اَألقْرِبني ِبوصِل سِقيِمعليك غَري واحلالُ سعةً تِجد
ِوجهٍةعليك خِري يف املاِل ـذِْل ـب ِمب ورِحي واِسٍع ِمن خلَفاً تِجد

األذى ِمن سبعاً القَلِْب ِبغسِل وذَِميِمعليك سيٍِّء ِمن طاهراً يدم

عام املنورة املدينة يف كتبها قصيدةٌ الشاملة احلاوية قصائده األول١٣٩٣ومن يف
بعد املبارك رمضان شهر إليهامن :  وصوله



 
 )( 

واجلَهِر السِّرِّ ِم عاِل أَشكُو اللِّه جوِرإىل وِمن باليا ِمن عرانا قد مبا
والعنا الكَرِب مفِْرِج كَِرٍمي ضرِِّإلٍَه ِمن حل ما كَل يعايف ويشفي

انطوى وما حبايل ربِّي يا عسِرفِعلْمك ويف انشراٍح يف الفؤاد عليِه
سائالً يخيِّب أَنْ الكرمي ضرِّفحاشا ذي استجابةَ العبد أَوعد وقد

كَرب إهلي ـٍةنففَرِّج ـاب ـج ـِت باس الفَقِْرا أولو والعباد الغِنيُّ فأنت
مرسٍل ِبأَشرِف توسَّلْت والفَخِرهلذا الِعزِّ ذي اللِّه رسوِل حبييب

ا رسولَ سِليلُكُمحبييب ِإني للكُفِْرللِّه باد من للباِب ِبِنسبِتنا
ِبدعاِئكُم من الضِّرغاِم هو والنَّصِرعِليٍّ بالفَتِح اللّه منَّ ِبخيبر
نسلَها تِحبُّونَ الزَّهرا الفَجِروِبنِتكُم مع الزَّفاِف يوم هلا دعوتم

حذُخراالِكسوأَهل يا ـرِّنابـيـِبلنا وبالِب بالعفاِف من وجدَّتهم
ـِت ـاخِدجي ـن باهلَ ِجربيلُ جاء من ـِرئَنا ـقْ ـي الِبشِرِل مع السَّالِم نصَّ ها

ـبي صخبب ال ـاِت ـن اجلَ ِمن قَصِرٍت ِمن ذلك ِنعم يا نصب وال
...

نشتِكي وأَِحبيتِلمن ساديت ـتيا الصَّبِرفِمحن أَخو منها ضاق قد نا
فَِسيحةٌ وهي اَألرض علينا القَهِروضاقَت ِمن فينا األعداُء يفْعلُ مبا
زائراً ـك ـت ـئْ ِج األكواِن سيِّد اَألمِرفيا صاحب يا األمر إليك وأشكو

فُروع وحنن أَصلٌ لنا ؟كُموأَنتم اجلَوِر ِمن إليِه نشكُو غَريكُم فهل
جمٍَّة مصاِئب ِمن فينا حل يجِريوما وما فينا باحلاِل وِعلْمكُم

ـتن ـيَّ ـِض ِعندكُمقَ الرُّسِل سيِّد يا ؟ا للصَّدِر فتشرح ِمنكُم غارةٌ فهل
...



 
 )( 

ور عطْفاً اللّه رسولَ ـييب ـب للكَسِرأْفَةًح تجبر امللهوف ا تِغيثُ
كُلهم ـاَء ـب اَألِط أَعيا مرض الضُّرِّويب ِمن القُلُوِب ِطبَّ يا فداِوِه

ِإليكُم وأهلي بأوالدي كَوِجئْت على ـزضيوفاً والِبرِّن املَودَِّة
...

ِبيحلتلقدوأيضاً ـرٍبحروب والبحِرِمنع البرِّ يف الشَّوهاِء الِفئَِة
واهلُدى الدِّيانِة سحق والغدِروقَصدهم باملَكِْر احلَقِّ نوِر وِإطفاُء

فِإنَّهم املُسِلِمني ِلكُل والعسِرِغياثاً الضِّيِق ِشدَِّة يف تعلَموا كما
حالُنا ساَء قد اللِّه حبيب الكُفِْرتوجَّه إىل يفِْضي البغِي يهوِد فنصر

سيِّدي والذل اِخلزي ترضى القَهِروحاشاك وطْأَِة ِمن الغرَّاِء ِألمَِّتك
نصره أَعطاك اخللِق ِإله ؟أليس البدِر غَزوِة يف اَألمالك ـدك ـ وأَي
سالمه ثُمَّ اللِّه صالةُ القُمِريعليك غَرَّد ما واألصحاِب اآلِل مع

أيضاً وسلم وآله عليه اللّه صلى الرسول مدينة يف تعاىل اللّه رمحه :   وكتب
أَمَّلْته ما وِنلْت املُراد تذْهبحصلَ عنا اهلَمِّ غُيوم وامست

أَحمٍد املُبارِك اهلادي سيِّديباملُصطَفَى واملَطْلَبهو عمديت هو
املُجتبى وطه لنا احلَِبيب واملَأْربوهو عصا ِلمن الشَِّفيع وهو
كُلها الفضائلَ منح الّذي اَألقْربوهو واملَقام الوِسيلَةُ وهو
الدَّوا فُِقد إذا لنا الطِبيب الشِّفاُءوهو ـبَّ،وهو يتص ـبوفَيضه
البال دهم إذا لنا الِغياثُ متِعبوهو أو قاِصم خطْب حل أو



 
 )( 

الفضا جيالن أَوساع بنا وأَلْغبضاقَت أَِلفْت ما أَضيق والقَلْب
أُغِْلقَت قد الرَّجا أَبواِب وأَطْلُبوجِميع قَرعت قد ِلباِبك ِإالّ

ا ِمن فينا جرى أَرِمما مرِعبألعداء فَساد هلم العناِد باِب
قُم اللِّه رسولَ يا احلقيقةُ املَأِْربهذي أنت الكَرِب هذا كَشِف يف

وإمنا عليك خيفى ال معِربوالكُل أنا الذي أُذَكرك قصدي
واملُلْتجى سيِّدي ترضى ومحاِرحاشاك محاِرم تستباح بأَنْ

مضى وقٍت يف جاهدت الذي تذْهبأنت ِبالِدك وِمن طُِردت ولقد
ذُخِرنا ـةَ ـب ـي طَ الغراِء تغِلبللبلْدِة حقّاً الدِّين نشرت منها

يف البادية صوت على األبيات هذه أحور يف كتبها اليت القدمية الغراء قصائده ومن
احلجة األنفلو١٣٧٦ذي مرض مل العا عم ـزعندما : ان

ترميا بعوده اللّه اجلميلةيا البالد نعم
متيم معذب الفضيلةقليب ألهل يصبو

...

لربه مذكر واألصيلةعلوي صبحها يف
باجتلى روحته الثقيلةيف اهلموم عنك

حمافل املساجد املخيلةويف فيها حتط
قلبك اللّه لويعمر لدويلةبزورتك
حممد املقدم الفضيلةأما يف شيخهم هو
حممد بن اجلزيلةسقافنا العطايا معطي



 
 )( 

الشدائد يف طويلةحمضارنا مة يدرك
يسهل ريب سهيلةبركته أموري جيعل

...

خمرج خري لنا قبيلةجيعل كازم أرض من
وظلم وجور الرذيلةقتل أهل أعمال
ويهمر يفكر قتيلةكدامي يف البصر يف

مكدر منها دويلةفالقلب جروح فيه
...

تثبت تصرب الثقيلةقليب األمور على
حضرموتا تصل العليلةحىت الكلوم تشفي

متايل الغواين النحيلةا اخلصور ذات
وخد د و العيونقد احلى ما

...

حيايت قصة مجيلةإليك غنا أرض يف
لطيفبيت الصقيلةعجيب األواين فيه

مسكن شاهي لألصيلةبراد فجرنا من
كالسجنجل مجيلةونورة سترة كل يف

...

تصرب إرجع قلب حبيلةيا تقدر فلست
اللّه من املقدر الثقيلةالسحابمنشيغري
مهومي فرج رب الوسيلةيا حبييب بركة

إهلي صلى واألصيعليه بكرته لةيف



 
 )( 

مجعا والصحب الفضيلةواآلل أهل نعم يا
إهلي يا الثقيلةحبقهم كرويب فرج

السفر مدح يف شوقي ألمحد قصيدٍة على اطلَع أَِن بعد الغربة حمنة يف قصائده : ومن
ـيت ـيَّ ـِل بب درى وما يقُولُ رحيال((شوقي سِئمت إذا احلياِة ))خري

يعلَ كان ِمحنٍةلو ِمن بنا ما عجوالم بالكالِم يأيت كان ما
ِبغربٍة تعيش أَنْ حياةٌ لَديكليست ِخل إذا ـزِإالّ يالن

مخيِّم واحلبيب أَهلُك طويالوكذاك السُّرور ـاه ـيَّ مح يعلُو
أنواره أَشرقَت قد موجِبينه بِعطِْرِه الفؤاد خبوالوترى

...

لنا وأحباباً يجمعنا ـيالفاللّه ـِق وم ضحى أياٍم خِري يف
لبلْدٍة الرجوِع إىل السبيلُ ِقيالكيف وأَقْوم أهلٌ لنا فيها
الفىت تذَرَّعه ما أَعظَم طُوالفالصرب أو ِبِه عرضاً فاستمِسكَن
م ِلكُل اإلله فضِل إىل مِعيالنوانظُر صار اَألحوالُ لَه فُِرجت

مضى إعساٍر بعِد ِمن أتى حتوياليسر هلا غَدا و لنا بشرى
ِبِه الظنَّ يخيِّب الكرمي خبيالحاشا يكونَ بأَنْ الكرمي حاشا
أمحد هو باملصطفى خصَّنا وأصيالقد بكْرةً عليِه صلّى

الغ وآِلِهواصحاِبِه الكراِم تفضيالرِّ بذا فَضَّلَهم اللّه



 
 )( 

السلسة الشعرية بأبياته منها طرفاً يتناول اللّه رمحه كان متعددٍة مناسباٍت ويف
محيٍم ِخل مع انبساٍط أو مسنونٍة تعزيٍة يف مشاركةً أو صديٍق لقلب هذا،تطميناً ومن

األبي هذه باألحداث املتعلق املومسي للحبيباللون تعزيةً الوالد سيدي كتبها اليت ات
الكاف صادق بن بكر املرحوم)١(أيب ولده حادث))شيخ((يف يف شهيداً املتوىف

عام حمترقٍة   :  ١٤٠٠طائرٍة
بكِر أيب احلبيِب ذاك سيدي عمِريإىل بِقي ما ساديت يا أُعزِّيكُم

وحممَّداً أمحداً أُعزِّي فَقِْدعلوأيضاً اُألخِري))شيٍخ((ى للموطِن صار
ويافعاً شاباً اِملفْضالُ الولَد الصَِّربهو مع اإللِه عباداِت يف نشا

ِلسبعٍة احلديِث يف حقاً جاء احلَشِركما يف بِظلِه الباري يِظلهم
أتى لَهم منه الِبرُّ خاوللوالديِن على أمواٍل الِبرِّوإنفاق لِص

مشِكٍل حل ترى مناقبه عسِرفعدِّد من األهِل يف صار عويٍص لكل
قام قد ما نحِص لنا))شيخ((وال اخلُضِرِبِه والسُّندس اجلنات لَه هنيئاً

وأساوٍر ـرٍق ـب واست بهجٍة التِّبِرويف خالِص وِمن الصايف الذهِب ِمن
ِلفَضِلِهت اِحلسانُ احلُور احلصِرعاِنقُه على تفُوق احلسىن وآدابه

ربِِّه كرامةُ احلسىن فَخِروخامتةُ ِمن لَه يا العمِر ختام شهيداً
أَهلَه ـت ـبِّ يثَ موالنا والصَّبِرونسأَلُ ِم اِحللْ غايِة يف ويجعلُهم

...

قَلْ دهِرناتفَطر حواِدِث ِمن والدَّهِريب الوقِْت مدى يهنا يل عيش فال
الدِّما مع الدُّموع أَبِكي أَنَّين العمِرعلى مدى بكَيت لو ِبمغٍن وليس
                                                                 

الوالد) ١( سيدي شيوخ بقية مع ترمجته .تقدمت



 
 )( 

دائماً للرَّبِّ اَألمِر جِميع والشُّكِْروفَوِّض احلَمِد الِزم كُن وِعندِئٍذ
كُلهمفقُد اخلَلْق عمَِّت قد والعسِررته البؤِس حالَِة يف ِسيَّما وال

كَ فهي دواماً ـزوحوِقلْ يكُنن العصِرِلمن ويف الصَّباِح يف دأْباً اهلَمُّ ِبِه
راِجع اللِّه إىل ِإنِّي داِئماً عاملُرِّوقُلْ الصَّبِر ِسوى ِعنِدي ِحيلَةٌ وال
فىت يا باخلَِري الرَّمحن باحلَصِريعوِّضك يكَيَّف ال جزاًء وتجزى

ِبصبِركُم اِجلناِن يف قُصور نكِْروتبىن بال اليِقِني أَهِل ِمن وتكْتب
فِإنَّنا هذا ِمثْلُ خطْب اشتدَّ باَألمِرإذا نفْزع املُختاِر ِبسيِِّدنا

سالمهع ثُمَّ اللِّه صالةُ تجِريلَيِه بنا حقّاً واَأليام الوقِْت مدى
زائر جاَء ما واألصحاب اآللُ القَبِركذا صاحب قاِصداً يسعى ِلطَيبةَ

عباس بن علوي بن حممد السيد للعالمة الوالد سيدي كتبها أخرى أبيات وهذه
 :  )١(املالكي

                                                                 
علم) ١( على نار من أشهر املالكي علوي بن حممد السيد ـنة،العالمة س ـة املكرم ـة مبك ـد ول

وترىب١٣٦٧ ـت، البي ـل أه ـن م ـالكي امل عباس بن علوي اإلمام والده أحضان يف ونشأ
أمجعني عنهم اللّه رضي علي بن احلسن سيدنا إىل ـر،املنتسبني نظ على علومه بدايات وتلقى

احلرام واملسجد مبكة املعروفني املشايخ وبعض ـد،والده حمم ـن ب حسن الشيخ العالمة ومنهم
الت العريب حممد والشيخ ـتيب،بايناملشاط ك ـني أم حممد والسيد أمان حيىي حممد الفقيه والشيخ

ـاد،وغريهم عب ـن م الصاحلني وأسالفه أهله حبب قلبه ومأل كبرياً اعتناءاً والده به اعتىن وقد
ـال،اللّه الرج معرفة أسس إىل يفتقرون الذين العلم طلبة من حوله عمن متفرداً بذلك فنشأ

قو،األولياء ربطا ربطه املباركةكما وطريقتهم الفكري ومبنهجهم حضرموت بعلماء فقد،يا
ـه ب ـر بش ـذي ال العطاس حسن بن أمحد اإلمام يف ومنطوياً متأثراً الطريقة علوي والده كان



 
 )( 

السَّ هاِشٍمإىل آِل ِمن اِملفضاِل حضرِةيِِّد كُل يف املَحبوِب محمٍَّد
الفىت علِْويٍّ الشَّهِم احلبيِب ابن السُّاللَِةهو كَِرِمي عباٍس ابن كذاك

وسرمداً دأْباً اللِّه سالم وعمرِةعلَيك ِلحجٍّ بالبيِت ِطيف وما
سالم زاِئرعلَيك زار ما طَيبِةاللِّه ساكن املُختار محمَّداً

داِعي قام ما اللِّه سالم آيِةعلَيك وتفِْسِري ِلقُرآٍن ِبسرٍد
امرؤ حدَّثَ ما اللِّه سالم سنَِّةعلَيك خِري يف املَرِويِّ عِن حِديثاً

عاِل قام ما اللِّه سالم ِحكْمِةمعلَيك وتصِنيِف وتعِليٍم بِعلٍْم
والتُّقى ِبِعلِْمك شيخي يا ِبدوحِةأُهنِّيك أَصٍل فَرع يا لَكُم هِنيئاً
ِبكَثْرٍة العلُوم وصنَّفْت ِعبارِةكَتبت ِبحسِن للقُرا ـت ـن ـيَّ وب

اهلُد كُتِب ِمن أَلفْت ما نحِص ُألمَِّةىفال الناِفعاِت العلُوِم ِلشتى
ِلعمِركُم أطالَ بل ربي حالَِةفحياك كُل يف اَألوقاِت يف وبارك
سيِّدي والفَضِل ِم بالِعلْ لَحظَِةأُهنِّيكُم كُل يف اللِّه سالم علَيكُم

كُتبكُم أَقْرأُ اَألحواِل يف كُنت بِإذاعِةوأَسوقد لَكُم أَقواالً مع
ِبعيِنِه يراكُم واِلدكُم كانَ ِبفَرحِةولو وعاش عني لَه لَقَرَّت

                                                                                                                                                    

وغريمها احلبشي حممد بن علي باإلمام وكذلك مسمى على امسا وصار والدته قبل وقد،ومساه
طل يف املالكي علوي بن حممد الشيخ ـه،            تدرج ب ـدى يهت جنماً وظهر علَماً برز حىت العلم ب

مرموقاً علماً فكان للدروس احلرم يف تصدر والده تويف ـرامج،وملا ب ـالم اإلع أجهزة يف وله
املسلمني من األعظم السواد فيها يرغب ـديث،حيةٌ احل ـم عل يف الدكتوراه شهادة نال وقد

اجملال،وأصوله يتسع ال عديدةٌ مصنفات .لذكرهاوله



 
 )( 

محمٍَّد النَّيبِّ عني ِبكُم ولَيلَِةوقَرَّت يوٍم كُل يف تفْعلُوا مبا
سالمه ثُمَّ اللِّه صالةُ واَألصحاِبوختماً اآلِل والقَرابِةمع بل

قوله يف الوالد سيدي إليه يشري ما بالنا عن يِغيب :  وال
والتُّقى ِبِعلِْمك شيخي يا ِبدوحِةأُهنِّيك أَصٍل فَرع يا لَكُم هِنيئاً

سناً أصغر كان من منهم أن مشاخيه عن احلديث سياق يف سبق ملا تأكيد ،أنه
ر الوالد سيدي يرغب ٍملحيث وعا وويل صاٍحل كل بركاِت نيل يف تعاىل اللّه ،محه

علوي بن حممد حبيبنا يف اجتمعت كما واحدٍة ذاٍت يف كله الشأن اجتمع إذا فكيف
آمني وأسراره بعلومه املسلمني ونفع به اللّه أمتع ؟ .املالكي

بن عبدالرمحن املنيب السيد إىل تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي البيضوكتب مل سا
عام املنورة املدينة   :  ١٣٩٣يف

محاِسن كم لَه الِبيِض السَّيِِّد محِسناإىل هو بالذي وأَكِْرم فأَنِعم
الفىت علِْويٍّ الشَّهِم احلبيِب والسَّناِإلبِن الِعلِْم ذو املَشهور العلَم هو
طَي ِجئْت ما اللِّه سالم اهلنابةًعلَيك حضرِة يف للمختاِر وسلمت
ِبِهمٍَّة تزور للهادي ِجئْت للمنالَقَد ِنلْت سيِّدي يا لَكُم هِنيئاً

جواِهر َآلٍل كم حدِّثْ البحر وناهو بال للزاِئِرين فيقِْذفُها
بأَحمٍد تقْضى اخلَلِْق كُل ِإهلُناحِبيٍبفحاجات حباه قد عِظيٍم

تكَرُّماً يعِطي اللّه أَن شكَّ والعنافال الضُّرِّ كاِشف جواد فِنعم
ِبهِديٍَّة سيِِّدي يا لَكُم الدُّنافشكراً يف يجِزيك فاللّه ِلمحسوِبكُم



 
 )( 

مخلداً النَِّعيِم جناِت احلَشِر وَألويف محِسنالَكُم كانَ ومن والٍد
ِبشاِعٍر لَست اَألشباِل أبا كاِمناوعفْواً كان ما أَظْهرت ولَِكنَّين

موجع هو الذي القَلِْب يف الشُّكِْر جدِّناِمن سِري عن الرُّشِد طَِريِق ِبترِك
سيِّدي تخلفْت السَِّري عِن ِمفحدت قسا وناوقَلْيب قد الذنِب كَثْرِة ن
بقْعٍة خِري يف الِبيِض سِليلَ واملُناتوجَّه السُّولُ ا الغنا الرَّوضةُ ِهي
ِرضا يف يشفَع اللِّه رسولَ العناحِبييب ِمن نخاف ال النُّشوِر ِبيوِم
محمٍَّد احلَِبيِب جاِه يف شِفيعناعلَيِهوندخلُ فهو اللِّه صالةُ
مضاعفاً كَِثرياً تسِليماً هناوسلم يف ِجئْت ما واَألصحاِب اآلِل مع

مبدينة الدين شهاب ضياء بن أمحد األديب للسيد أبياتاً أيضا الوالد سيدي وكتب
املذكور السيد من إليه وردت أبيات على جواباً الغناء نعثر،ترمي مل تلكو على

ضياء أمحد السيد أبيات على عثرنا وإمنا الوالد سيدي كتبها اليت ونثبتها،األبيات
والذوق املعرفة طريق إىل والشوق الرجاء من فيها وملا واالطالع :  للحفظ

تكرم بالعوايف ريب هلل الكرمياحلمد احلبيب على
أنعم واجلود بالفضل ربنا النعيمونشكره يدمي اللّه
املقدم والفقيه حبييب ذخري القوميجباه الطريق واهل

والغم واهلم والشوش الكدر كل رحيميروح يا ربنا يا
عم قد للناس نور يدميه ريب عميمحيفظه ريب وفضل

لظلم الليل يف السجاد العابد لطيمالقانت يلطم بالعلم
أفهم وباحلال ذخري يا بكر أيب ابن يفيا حد فهيمما هم



 
 )( 

أعلم باالحوال هو من إىل يديكم عليممدوا ريب اللّه
االقوم اخلط على منشي حبييب يا بكم سليمعسى قليب يكون

الذم وافعاله والعصيان الذنب يف الذميمغارق اال يعرف ما
مبهم كان ما يزول هنية موارد البهيمعسى شبيه الين

ه ومن واهله اهلدى عرفنا متيمفال النسيمو مرور وال
خيتم العمر ا احلسىن لنا جتعل رب العظيميا طه حبق
غنم الربق سرى ما إهلي صلى ترميعليه يف ومن واله

١٤٠١ / ١٢ / ١٥يف
شهاب ضياء )١(أمحد

جنل البخاري طاهر بن حممد بن طاهر املبارك للولد كتبها أخرى أبيات وهذه
الشيخ الصالةصديقه أفضل صاحبها على طيبة ساكن البخاري طاهر بن حممد

                                                                 
تسمى) ١( كانت كما الداخل حضرموت دمون مواليد من شهاب ضياء بن أمحد وتلقى،السيد

مبدارسها ومعارفه علومه ـم،باكورة العل إىل واضح ميولٌ له طموحاً لبيباً فطناً ذكياً وخترج
فيها العلم ونشر بالده حال حتسني يف الطموح الشباب من كان با،واملعرفة،كما ـد ـروق ش

الصريح والرأي اهلادف النقاش يف يرغب فذاً معلماً وبرز فيها وتفاىن التعليم .مهنة
مرتني ترمي مبدينة واإلناث،تزوج الذكور من عدداً ـي،وأجنب ه ـة الثاني زوجته وكانت

املشهور بكر أيب بن عبدالقادر العم وبني،بنت ضياء أمحد السيد بني الوثيقة الرابطة يظهر مما
املشهوريةشجر الساللة آماله،ة وحقق خري يف حبياته اللّه .أمتع



 
 )( 

عبدالقادر مساه الذي امليمون الولد مبناسبة  :  )١(والسالم
فاِضٍل نسِل ِمن املَيموِن الطّاِهِر آيِةإىل خري لَنا التايل محمٍَّد
أَِئمٍَّة ِمن عِزي البخاِريِّ ابِن البإىل آلَ العصابِةيِحبُّونَ ِنعم يِت
حالٍَة كُل يف اللِّه سالم طَيبِةعلَيكُم أَهلَ يا اللِّه سالم علَيكُم
محمٍَّد باحلَِبيِب وفُزتم وبكْرِةسِعدتم الِعشاِء وقْت تزورونه

ٍم ساِل بِإبِنك طَه يا سِميأُهنِّيك قد ِبِبشارِةوعبِدالقَِديِر
ِبمحبٍَّة طاِهراً يا لَكُم الطِريقَِةهِنيئاً شيِخ اِملفضاِل السَّيِِّد ِمن

مكَرَّماً العِظيِم باِإلسِم ِبِنسبِةوسماه العِظيم الفَخر هو فهذا

بولد املشهور احملضار عمر لألخ نئةٌ جدة يف الوالد سيدي كتبه ما آخر هومن
مباركاٍت بدعواٍت له ودعا بامسه الوالد سيدي مساه الذي علي :  املبارك

التَِّحيَِّة دوام ِمحضاٍر ابين الكَرامِةإىل إبِن املَيموِن ِبمولُوِدِه
باِمسِه أُهنِّيك ِمحضاٍر بِن الطِليعِةعليِّ شهم اخلَري ِفيِه مبارك

ح ومحبوب كُلهحِبيب الفَضلَ ِبِهمَِّةوى ِلربي قُرآناً ويحفَظُ
ِمراً بال الشَِّريِف ِم للِعلْ اخلَِليقَِةويقْرأُ ِإله اللّه ويحفَظُه

والرِّيا والِكبِر واملَكْروِه السُّوِء للبِريَِّةِمن داعياً دواماً يِصري
وأُمِّ َألبٍّ باراً العِشريِةِهويجعلُه ِبحسِن دأْباً يفَرِّحكُم

                                                                 
السقاف) ١( أمحد بن عبدالقادر احلبيب من بإشارة قوله،مساه يف الوالد سيدي يشري : وإليه

ـٍة ـبَّ ِبمح طاِهراً يا لَكُم الطِريقَِةهِنيئاً شيِخ اِملفْضاِل السَّيِِّد ِمن



 
 )( 

والدُّنا والدِّيِن بالنَّفِْس حالَِةويخدمكُم بأَحسِن ربي يعوِّضكُم
اهلَنا هلا الرَّسوِل ِبنت الوآِمنةٌ الطهر حوى ـزبِإسٍم ِبطُهرِةن يه
قَلْبها ويفِْرح يشِفيها برحمِةفربي ِم الرَِّحي البرِّ ِبمولُوِدها

بِعيدٍة قَوٍم أَرِض ِمن ِجئْتما وعمرِةوقد حجاً اللِّه بِإذِْن تؤدُّوا
طَيبٍة أَرض املُصطَفَى ضِريح ِبروضِةتزوروا العِظيِم عاجلَدِّ تسلم

وسرم دأْباً اللِّه صالةُ القَرابِةداًعلَيِه ثُمَّ واَألصحاِب اآلِل مع

عبدالقادر للسادة األبيات هذه كتب جدة مدينة يف اللّه رمحه وجوده فترة ويف
خرد علوي بن مل سا اجلهبذ العالمة أبناء :     وعلوي

خرِد بنو الِكراِم الغرِّ السَّادِة واإىل الِعلِْم ذي اِملقْداِم ِم ساِل ملَجِدبنو
الفىت ِلقاِدٍر عبد الفَرِدفأَوَّلُهم وشاِعرنا قُرآٍن وحاِفظُ

جهرةً املَحاِفِل يف القَوايف يبِديأَجاد ما بِإحكاِم ِإلعجاٍب أَثار
فِإنَّهم اجلَِميِل بالسَّبِك الرَّدِّ:  يقُولُونَوذِلك كاِملَ أَِعد هذا يا

ِمراًوعلِْويِّ بال القَِويِّ اِحلفِْظ عدِّذي بال فُنوناً ِم الِعلْ ِمن وحاز
يِعينه ربي نسأَلُ والرُّشِدمحمَِّدنا ِم والِعلْ القَوِم سِبيلَ ويسلُك

وسرمداً كَِثرياً دأْباً الرِّفِْدفنشكُركُم ذي ِضيافَِة الغرا الدَّعوِة على
قَِدميةًَأل الصِّالِت ِتلْك لنا ِذكْرن ننس نبِدي)) اِخلدِر((فال ِقصَّتها

م ساِل حِبيِبي واِلدكُم قالَ قالفقد جدِّي ِإن خرِد: أَالَ بين إبنو
الفىت علَِوي فابتنى هوٍد الوعِدِبموِضِع ذي يوِم يف باِملفتاِح جاَء وقد



 
 )( 

قال ثُمَّ جدِّي الفَرِدتفَضَّلُوا: وأَعطاه النَّيب هوِد ِشعِب يف بسكْناكُم
وساعٍة وقٍْت كُل ِإهلي الرُّشِدوصلى إىل اَألنام اهلادي أَحمِد على

نظمها اليت الطويلة القصيدة تلك والدعابة املرح حتمل اليت اجلميلة أشعاره ومن
الوا بأحورسيدي التعليم حركة ازدهار خالل املدرسني،لد من األحبة مشل واجتماع

من العمل روابط قبل واملودة الصداقة روابط الوالد بسيدي تربطهم كانت الذين
مسيط بن عبداللّه بن بكر أيب الفاضل السيد العالمة،أمثال والشيخ

العزب أمحد بن ذي،حممد حسني بن أمحد القدير دارت،يبانواألستاذ الذين وهم
م حيا من طرف ذكر على الرحالت،القصيدة أحد يف الوالد سيدي كتبها وقد

ا يقيمو كانوا ا،اليت أبيا بعض :  وهذه
والسهول وعرها خالق للّه رسولاحلمد أعظم املختار على الصالةْ مث
عقول يا املدرسة بأن فاعلم للمعلموبعد أصبحت ـزقد يفن الطلولهة
فحول يا املقترح فقال جلسنا اخلموليوما حيب أحور يف الشعب أرى يل ما
قبول له ما والقول واحدا يقولأجابه هو ملن أو لنصح يستفيقوا ال

امللول يف يقع ال دامي الشخص على يصوللكن حملوه واجب منكرا رأى )١(ومن

التسلية يف فصل
يذكر بالشيء املثولوالشيء يف فىت املثوليا فيه كان بيوم اجتمعنا إنا

بوعزب اقترح العقول)٢(قد كبري يقول:  فقالشيخا شخص كل عليكم حقا
                                                                 

األب) ١( بعض لالختصارحذفت طلباً .يات
العزب) ٢( أمحد بن حممد .الشيخ



 
 )( 

للطلول واذكروا ماضي كل يف املقولذكراه حبسن الذكرى يف القوم وليبدأ
املشهور يف )١(فصل

بالنقول تارخيهم ذكر قد كانمشهورهم ما حني واملثولمن الصغر يف طالب
الفحول فحل املفضال شيخه يدي عليبني واألصول)٢(شيخي األىل سر حوى قد
الليول وسط الذكر حيب وزاهد العقولعابد زاكي السجاد احلافظ وشيخنا

عيدروس للفضول)٣(هو تاركا العقولاملعايل عبداإلله املعرفة حوى ومن
الشاطري شيخنا ا)٤(هو والبتولنسل الطلوللسلف أهل من يده على خترج قد كم

القبول ذو سيدي وخايل حبييب الكلول)٥(علويأما ذي وقتنا يف املعجزة هو
واألفول بكرة صباحا لربه الذهولداعي زمان يف مثيله يوجد فليس

والدي أيب الوصول)٦(أما األبر احلمولذلك وحط القبة يف الذكر )٧(حفظين

ال الرباط مث املدرسة ـزوأدخلين العقولولن تلك نعم املعارف فيه عرفت

اهلند إىل رحليت
الرجول مبشي الرحلة والوالد جهولعزمت غر كل لدعوة ندأب للخري

                                                                 
املشهور) ١( بكر أيب بن علي نفسه،الوالد عن .يتحدث
املشهور) ٢( عبدالرمحن بن علي .هو
الوالد) ٣( بوالدة أبابكر اجلد بشر الذي العيدروس عيدروس بن عبداللّه . احلبيب
ال) ٤( شيخ الشاطري عمر بن عبداللّه حضرموتاحلبيب علماء من املتأخرين ومعلم .  رباط
السلف) ٥( وخليفة الوادي تاج الدين شهاب بن عبداللّه بن علوي .  احلبيب
املشهور) ٦( عبدالرمحن بن علوي بن أبوبكر اجلد .  احلبيب
مريم) ٧( أيب الشيخ الكرمي،قبة القرآن لتحفيظ أعد الذي املبارك السلفي املبىن .  وهي



 
 )( 

بالسيول عامرة بأحور مررنا جنولحىت كم ا عشنا واليمن عدن منها
غفول نرشد والسيالن اهلند إىل للقبوليقمنها راجيا يسلم اللّه على بل

تزول ال بلدةً ترمياً رجعنا األصولمث تلك نعم يا أهلنا السلف ا

الزواج يف فصل
جهول فإين تسأل فال زواجي قبول)١(أما ابنه من يطلب أيب دعاين فقد
الدخول مث العقد ومت زاهر يقولببنت جاء فوالدي برهة مضت حىت

إ هلا حلولطلق يف لنا ليست العقولا كل تطليق سوى يسعين فلم
عقول هو بذا إنه أليب األصولتنازالً بأمر عيديد يف تزوجت مث

الوصول اإلله توفاها مدة متض الليولمل يف عابد حبييب دعاين حىت
قبول يرجو عيديد حسن بن الرسولحممد كفعل الكربى البنته )٢(خيطبين

مس نقولفقلت حبييب يا وطاعة بالوصولعا حظوا قد صغارا يل وخلفت
الكلول ار يسقونا اخللد عقولجلنة هو ملن تصفو ال الدار وهذه

الرحلة يف فصل
والذبول املسغبة يف وقتنا وقع جهولوقد لنرشد للدعوة توجهت حىت
الذيول جنر والغرفة سيئون للعجولعج،حورة،قطن،شباممررت لَةً

                                                                 
شيئاً)١( الزواج أمر من يعلم ال السن صغري .  كان
ـِه) ٢( بابنتي عثمان سيدنا تزويج من وسلم علَيِه اللّه صلى الرسول فعل ما ـميته،مثل ذي((وتس

 .  ))النورين



 
 )( 

نقول،ومشهد كم بعدها هجرين الغيول،بضة،قرن،قيدونمث تلك وارض

للفحول حاوية القويرة مررنا البتولمث نسل احملضار مصطفى وشيخنا
بالرجول عقبةً طلعنا خريبة واجليولومن الكرف بنجدين الظليعة إىل

حوطة،يبعث أرض للوصول،كذا حلول،بانحهليةً املشايخ فيها جتد حمفد
رسول أتانا قد ولكن أحور إىل المنها يقر الغراء البلدة حاكم ـزمن ولن
الطلول وسط التعليم نفتح والقبولبسوِحها اهلنا تالميذ لتحضر نبدا

احللول للفقري حتكم املقادير أن ندر القتولمل وفيها الفتنة باكازم بأرض
ا الذهولأصبح كثري حريانا اخلمولالقلب ارض من املخرج مىت يدري فليس

امليول وبعض والفتنة اوالده على الصبولخائف يف بكى خنفر يف القوم )١(فسيد

بايطول عنهم شرحه احلال سولوأصبح كل جيد اهله سبيل يف سلك ومن
عدة اجلند بزي تزيا ـزومن خسولن محل وجنبية العقولبندق تلك

الكعول ظهرن قد تشمر قد بالنيولوثوبه صبغ قد ويربق أسود )٢(ولبس

القَحول مثل املسكني يظلم با يقولبالرغم يعرف بالظلم مفتخر وهو مل ظا
جيول دامي نفس وقاتل فروضه الطبولتارك يدق يغرم يشترح اللعب )٣(وسط

العقول خفيف يكتب وال يقرا علم مقولوال من جرى قد فيما للعبد ليس
تزول منها األسباب هيأ الدعا غفولغري فيها ليس الفضائل ترمي إىل

                                                                 
العلويني) ١( السادة وأجنب،أحد ا وتزوج خبنفر البادية،أقام عند أوالده مصري على كمداً .ومات
نيل) ٢( مجع زرقاء،النيول أو سوداء فتصري الثياب ا تصبغ معروفة صبغة .وهي
بأحور) ٣( الوالد حلول عند والريف املدينة يف منتشرة كانت اليت األلعاب من .الشرح



 
 )( 

مسيط بن بكر أيب أحوال يف )١(فصل

وطول عرضا قال مسيط املسمى طفولأما كم ا علمه يف تعلمت إين
فصول لزمرة أستاذاً صرت الكلوبعدها زمان يف أرضي وغادرت ولمدة
الدخول طالبني املكال وصلنا األكولحىت بعض منه حنصل جويد عمل

املعارف عند عدن رحلنا ـزمنها يفولن تزول) ِبين( توظفاً الديانة منها
جتول السعادة فيها أحورا أتى اخلمولحىت غمرها قد ولكن ودنيا دين
حصول جتدها ما والفواكه وامتتقشف فيها تزوجت اجلبولحىت لني
الرُّخول فوق والسمن العسل وجدنا الفصول)٢(فيها عريض نشوي منها املدرسة يف

ك فالقناعة رضي ـزومن أفولن له الفضولما تاركني نشكر اللّه ونعمة

العزب أمحد بن حممد الشيخ يف )٣(فصل

                                                                 
مسيط) ١( بن عبداللّه بن بكر أبو به،العم التعريف سبق .وقد
الضأن) ٢( صغار .الرُّخول
الشي) ٣( العزبهو عمر بن أمحد البيت آلل احملب الفقيه العالمة الشيخ ابن حممد الفقيه العالمة ـد،خ ول

ـداخل ال ـرموت حض أعمال من تاربة من والده تزوجها أم من السفلى العوالق أرض من احملفد ،يف
ترمي إىل مث الشحر إىل رحالته بعض يف معه والده محله حىت احملفد يف األمر بادئ ـم،ترىب العل وطلب

ـن ب ـه عبداللّ ـب احلبي ـال أمث العصر ذلك أشياخ رعاية حتت ترمي ورباط الشحر رباط الرباطني يف
بالشحر مل سا بن بكر أيب الشيخ ابن ـب،عبدالرمحن بترمي،واحلبي الشاطري عمر بن عبداللّه واحلبيب
العصر شيوخ من وغريهم العيدروس .عبدالباري

استقر حيث جاوة إىل سافر ـدادمث احل ـاهر ط ـن ب ـد حمم بن علوي للحبيب جماورا هناك والده
بوقور سنوات،صاحب لعدة هناك ـب،وبقي منص ـويل لت ـا مطلوب أحور ودخل عدن إىل عاد مث

ـزف،القضاء ـاءن القض عن عزل حىت واحلضر البادية من اخلصوم بني للفصل سنوات ثالث بأحور ل



 
 )( 

يقول الفضائل شيخ أبومعزب احلقأما يف العبا غبيا صبيا ولكنت
احلمول اهل مع أذهب أيب أمرين القَتولحىت يف شغلهم قوم البداوات سعف

بال معتمر بندر الشحر وصلنا ـزحىت الرسولولن أهل السادات زمرة يف دخلت
...

الفحول فحل اللّه عبيد حبييب األصول)١(شيخي خري علم من فطنيت امتلت حىت
للجهول املعرفة حبيب عند وطولهرجعت عرضا نفديه الشاطري سيدي و
الوصول الودود األب هو انه الليولرباين بنصف والتقوى اخلري علمين
والطلول البلد يف تكرر زواجي جهولأما نرشد البلدان يف سافرت وبعد

                                                                                                                                                    

أيا بسجنه انتهت مقصودة ام ا حادثة ـنيف م وسفره عنه اإلفراج أمر يف الوالد سيدي تدخل حىت ماً
أخرى،البالد مرة جاوة إىل مث عدن إىل التايل اليوم من وسافر ـدة،فأُخرج ع ـده وال جبوار ومكث

فأحور عدن إىل عاد مث امليمونة،سنني باملدرسة املدرسني ضمن مدرسا وعمل ا ـار،واستقر وص
سيدي جملالس دائماً ومدارسهلزمياً ـذكور،الوالد ال ـن م ثالثةً وأجنب ا وتزوج بأحور داراً ،وابتىن

وعبدالقادر:  وهم وعلي واحدةً،عبداللّه .وبنتاً
ـت الوق ـذا ه بعمارة قائما حسن بن مهدي احلبيب مبسجد العشائني بني فيما اإلمامة يتعهد وكان

للطلبة الشافعي الفقه وتقرير بالقرآن ـهكما،املبارك ومدارس ـم العل ـالس جم ـنري ي وقاداً عقالً كان
ـه اللّ ذات يف املتحابني منازل بعض يف أو املدرسة يف تقام اليت واألنس الصفاء ـه،وجمالس ل ـان فك

ومؤثر رخيم ـة،صوت الرخيم الكلمات مع منسجما الصوت سبحات يف استغرق قد السامع فترى
العجيب صوته يقر،بتأثري عندما األسالفوخاصة بقصائد ينشد أو القرآن .أ

ـوال ش يف اللّه توفاه حىت للوالد ومساعدا لألمة ومفيدا معلما بأحور الفاضل الشيخ وعاش
بوقرنني١٣٧٨ علوي بن حممد للشاعر قصيدة منها بقصائد احملليني الشعراء بعض .ورثاه

بكر) ١( أيب الشيخ ابن عبدالرمحن بن عبداللّه احلبيب إىل ملإشارة سا ـاً،بن قائم ـان ك والذي
الشحر يف اللّه إىل الطلبة،بالدعوة من الكثري به انتفع علم رباط له .وكان



 
 )( 

األصول بالد احملفد إىل وصلنا مهول)١(حىت أمرا األقدار لنا شاءت وبعد
وفيها أحور عجولمررت قاضي الذيول)٢(صارت جنر جاوة إىل رحلنا منا
حممد علوي الفحول) ٣(لقيت فحل مثولذاك له ما علم عرفنا اتصلنا به

                                                                 
احملفد) ١( من العزب آل ساللة منه احندرت الذي ـور،األصل أح العاصمة عن تبعد مدينة وهي

الشرقي٧٥حبوايل الشمال جهة إىل ـدد،ميال متع ـل قبائ ا و قدمية بالد ـاداتوهي وس ة
والتجارة،ومشايخ الزراعة يف يعملون آل،وجلهم ـيهم عل ـق فيطل ـزب الع آل قبيلة وأما
وأرحام،باخريش وأقارب وأوالد أحفاد اآلن إىل ا .و

عجل) ٢( اللّه،مجع بأمر يأمترون ال الذين اجلهالء كثرة .ويقصد
املنيب) ٣( العالمة احلداد طاهر بن حممد بن علوي األديباحلبيب ـف،والداعية الكش صاحب

العلي،اجللي بقيدون،والسر ونشأ وترىب ـل،ولد مث األجالء أشياخه يد على العلم وتعلم
ـار الب ـد حمم ـن ب ـني حس واحلبيب العطاس عبداللّه بن صاحل احلبيب وشيخه وجده ،والده

احلبشي حممد بن علي احلبشي،واحلبيب عمر بن عيدروس يبواحلب،واحلبيب
املشهور حممد بن .عبدالرمحن

ـريفني الش ـرمني احل إىل ـفر الس يف طاهر احلبيب جده استأذن جباوة والده وفاة بلغه ،وملا
النسكني ـيل،وأدى بابص ـعيد س ـد حمم الشيخ العالمة أمثال علمائها من مجلة عن وأخذ

ـ ح احلبيب مبكة الشافعية مفيت والفقيه باجنيد بكر أيب بن عمر ـدوالشيخ حمم ـن ب ـني س
ـن ب حممد واحلبيب احلبشي عيدروس بن حممد باحلبيب اتصل ا و جاوة إىل دخل مث احلبشي

العطّاس حمسن بن عبداللّه واحلبيب احملضار ـربه،أمحد خ وطار وظهر اشتهر بوقور بالد ويف
ـوفات والكش واألسرار والوجاهات واألخالق الكرامات عنه وعرفت ـلت،وانتشر، ووص

ن العلوينيإليه السادة اخلميس،قابة يوم يف جباوة .١٣٧٣حمرم٢٣وتويف
أوالد احلداد،وله علوي بن أمحد ـم،منهم فل ـرموت حض إىل صغرياً والده أرسله وقد

أحور إىل أعيد مث ا ـيدي،يستقر وس ـزب الع أمحد بن حممد الشيخ يد على وترىب ا فنشأ
بعد،الوالد الوالد سيدي رعاه ـوممث عل ـم وتعل كرب حىت العزب أمحد بن حممد الشيخ وفاة



 
 )( 

الرجول لقيد الغنا على يبكي العجولشفناه والزواج جتارةْ رحبنا عنده
الليول يف ا تعانقنا قد غانية احلجكم ذوات من مجيلة هيفا كل ولمن

والصَّبول البادية ألرض العزم انثىن حلولمث صرنا مث نعلّم أحور أرض يف
يطول شرحه األمر وصار فيها عرست

ذييبان حسني أمحد يف فصل
األديب ـان ـب ـي ذي املسمى النقولأما يف عدها حتصي ليس عجائب
عقول يا كذا دوعن عدن ال أحوٍر حري،وأمسرةمن الومصوع ـزوه ولن

ابني اىل اخلمول،مث ِجعار والتلول،وكودهممسيمري النكد فيه واملعر
األفول يف قاربت قد ا الديانة يقولأما قد ا مل عا وال مذكر فال

الرسول مصطفانا الربية خري قول للهطولمن راجيا مدرس احور يف واآلن
عجول أنه غري رمحةْ فيه العجوليطل)١(معلم صنوف من لقوم صالحا ب

                                                                                                                                                    

وافراً قسطاً مدارسها يف العصر علوم من وأخذ وال،الشريعة ـة احلكوم مع بالعمل التحق مث
إطارهم يف .زال

البالد) ١( يف األوائل املدرسني من ـيبان ذي حسني بن أمحد مث،األستاذ ـا وترىب أحور يف ولد
صغرياً أسفاره بالٍدكثرت إىل بالٍد ـافر،من وس الزمان من مدةً ا ومكث عدن إىل فسافر
وحضرموت حلج ـارف،إىل املع ـن م قسطاً فيها تعلّم الزمان من فترةً دوعن يف مث،ومكث

ومصوع أمسرة إىل وسافر عدن إىل سنواٍت،عاد لعدة مدرساً ا ـدن،وعمل ع إىل عاد مث
س أبني مدرسة يف مدرساً الفضليوعمل ـا،لطنة التعليم ازدهار مع أحور إىل انتقل ومنها

تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي بإدارة امليمونة املدرسة افتتاح يف،مع ـهاد واجت حبماس وشارك
البالد يف التعليمية ـتغري،النهضة ال ـِد عه ـىت ح ـة والرياض ـي التعليم املسرح يف فذّاً وبرز
الثورة بعد .االجتماعي



 
 )( 

جيول دامي املال مجع غري مههم يطولما ال الذي واملكر والبغي للشر
والبتول والرشب احلراثة يف والسبول)١(وبعضهم غاصبا لألراضي )٢(وبعضهم

أكول لليتامى سفاح يف يقولوبعضهم وبغيا زورا شاهدا وبعضهم
ما العلم أحب منهم ملولوالبعض الفصولله يف فىت يا يعلّم وقته ودوب

الليول يف قائما للتهجد قبولوبعضهم يرجو اخللق إله يناجي دائم

هذه ـ احلضرمي الشعر ألوان أحد وهو ـ الدان صوت على قصائده ومن
عام كتبها اليت أصغر١٣٦٧القصيدة وكان شديداً مرضاً أمحد األخ مرض عندما

ال سيدي آنذاكأوالد يسأل،والد أوالده يف آماله الوالد سيدي فيها استعرض وقد
تعاىل بإذنه حتقيقها :  اللّه
املبجل ذاك حممد مفضلأما بامسه منهم عالكل

يبكني يوم يف ومقبول االثننيشافع بني ما اللّه والشاهد
...

ريب لقرآن حيفظ حبييبوالعدين بركة يتمه عسى
من كله تلحنييقرؤه االثننيغري بني ما اللّه والشاهد

...

                                                                                                                                                    

عليهوكان أُطلق حىت والشعر األدب يف باع أحور((له ـان،))أديب إب يكتب كان بل
بعدن احمللية الصحف بعض يف ـالل،شبابه خ بالبالد التعليم على اإلشراف مكتب إىل وأحيل

لألجيال١٣٩٢عام ومعرفته خربته يقدم تربوياً مستشاراً زال .وال
بالبقر) ١( احلراثة مهنة هي ا،البتول أبتال) البتلة( ويسمو ومجعه البتول يسمى منهم والشخص

الدارجة اهلجة . على
سبولة)٢( السنبلة،مجع . وهي



 
 )( 

مكرم علوي باجلد مسي مغنمومن خري يا واخلري بالعلم
الدين مع دنيا األمر االثننيبايصلح بني ما اللّه والشاهد

...

حمضار مسيت شيخي حمتارباجلار كان أو جاه ملن يدرك
الصني يف كان أو الغرب يف كان االثننيوالشاهدلو بني ما اللّه

...

الغريب ذاك املسمى عجيبأما فهما يفهم للعلم
ضعفني عالكل يفضل رب االثننييا بني ما اللّه والشاهد

...

العني قرة يا حبييب محد شنييا بال لعمرك يطول اللّه
احلني مدى شافع حممد االثننيبركة بني ما اللّه والشاهد

...

فراقي احلبائبعلى العجائبأرض كل حتوي ترمي
بنورين خنرج سهل رب االثننييا بني ما اللّه والشاهد

...

سالك رب يا لألحوال سالكأصلح بياسني إهلي سالك
االثنني يوم يف بغارة اللّه االثننييا بني ما اللّه والشاهد

واهل اجلد على احملتوية أشعاره يف يذكر ما طريف كتبهاومن أبيات واملداعبة زل
حضرموت يف زواجه مبناسبة العزب عمر بن أمحد بن حسن :  للشيخ

املُزكى السَّالم تزوَّجأُهِدي قد الذي إىل
بِبكٍْر أَرٍض خِري معوَّجيف فيها وليس



 
 )( 

املزايا فيها تخرَّجتِرمي قد طاِلٍب كَم
...

إليِه متوَّجالتَّهايننهِدي ِكالنا أَضحى
تسمَّى قد الذي مخرجوهو فيِه لَه باسٍم
يحيى أَعزب كانَ مزوَّجقد ـخص ش واآلنَ
الليايل يحِيي ِم منهجبالِعلْ يهجر وليس

و ٍم))ِمنهاج((أيضاً ويلْهجِعلْ دوماً يتلُوه
انِتساب النَّواِوي احتج))تحفَةٌ((وإىل ِلمِن
تدفق العلُوم الفَجفيها ِمن يأيت كالسَّيِل

الوِحيد السَِّبيلُ تأَجَّجوهي العلُوم ا
...

لُزوماً ذا يا ـعليك منهج))تحفٍَة((ل خِري
نشاٍط واجِتهاٍد كمبل تزوَّجليس قد ن
ِبعيين رأَيت تدحرجفقد شخصاً ِمثْلَك
وناما العلوم أَهوججفا بعقِْلِه وامسى
قَِدٍمي املثاِل تروَّجففي جِميلٌ قَولٌ
بفَخٍذ ِعلْم املُغنَّجيذْبح بغنِج يسلُو

يِقٍني ذا وكُن ِإيفاحذَر تحتجَِّإياك اك
حِميٍد ِفعٍل كُل بهرجيف يغرُّك ال ال
العلُوِم يف ِلمنهجففَخرنا اتِّباٍع ويف
ونجح فَوز تحرَّجفِفيِه ال به فامِسك



 
 )( 

محمَّد حِبييب وعرَّجمنهج أُسِري لَيلَةَ
وسلم علَيِه قامصلى معوَّجما غُصن
وِصحاٍب تشنَّجوآِلِه باٍك ناح ما

   
عام من احملرم شهر يف أحور من أرسلها أبيات الفاضل١٣٨٧ومنها السيد إىل

وديةٌ صالت الوالد بسيدي تربطه والذي احلجاز بأرض املقيم فدعق عبداللّه بن ناصر
أصيلٍة جذوٍر ذات أبياته،قويةٌ يف :  قال

هاشٍم آِل ِمن اِملفضاِل السَّيِِّد جدَِّةإىل أَرِض يف املفضالُ العلَم هو
ِلفَدعٍق يعزى املَعروف الناصر ِمحنِةهو أَرِض ِمن اللِّه سالم عليك
فىت يا م ـ ـيِّ املُخ اجلهلُ ا ِلدعوِة! دعوتهمِبالد يستِجيبوا مل

ِلمكٍةسالم أَتيت ما ركْعِةعليك بأَفْضِل وأَحرمت فطُفْت
ِلزمزٍم أَتيت ما عليك شربِةسالم ِبأَعظَِم تضلعت شِربت
ِمىن إىل أَتيت ما عيلك وِفديٍةسالم نحٍر يوم اجلماِر ِلرمِي
ِلطَيبٍة أَتيت ما عليك ِلدوحِةسالم أَصالً الرُّسِل خري زرت ا

حالٍة خِري يف القَبِر أمام حضرِةوقُمت ِألعظَِم وِإجالالً خشوعاً
زائر جاَء ما اللِّه سالم حفاوِةعليك ِبكُل تدعوه ِلمكةَ
والِقرى الضِّيافَِة حقُّ اِإللِهِإلكراِمِه املَثُوبِةِلوجِه وابِتغاِء

معظم ِكتاب املُهدى وصلَ واآلدابلقد العلم البالغَِة((حوى ))نهج

حبيِبنا اإلماِم ذاك حبقيقَِةِلسيِِّدنا جدِّنا احلَسنِني أبا



 
 )( 

حِديِثنا ِبنصِّ ِم للعل الباب املَِدينهو باصِل الرُّسِل خِري ِةوتشِبيِه
الوفا أخا شكٍْر أَلْف بل لكم مِزيَِّةفشكراً ِلكُل املَوىل وبلغك

التقى على القلوِب جمع ِبرحمِةونسأَلُه للمسلمني ِلتأِْليِفِه
بيننا والتَّحاسِد التَّقاطُِع العِظيمِةوترِك الشروِر ِنرياِن وِإخماِد

للخِري واهلدىيوفقُنا الرَِّعيَِّةوالِبرِّ وكُل للراعي ويصِلح
ِلسيٍِّد لِإلقِْتفاِء الِقيامِةوأَرشدهم يوم اخلَلِْق شِفيِع حِبيٍب
سالمه ثُمَّ اللِّه صالةُ حالَِةعليِه كُل يف واَألصحاِب اآلِل مع

ف عبداللّه بن ناصر الفاضل السيد ورعاهدعقحضرة اللّه حفظه
وسالم والسعادة،حتيةٌ والعافية الصحة مينحكم أن الكرمي املوىل من حنن،نرجو

وعافية خبري كذلك،مجيعاً الثمينة،ونرجوكم هديتكم وصلت ما،وقد اهلدايا وخري
والعقل للفكر غذاءا الغذاء،كان البالغة((ونعم أ))ج بن علي اإلمام كالم يبمن
وجهه اللّه كرم ا،طالب عيو عن النظر وإغضاء قبوهلا نرجو قصيدة أعاله ،وترون

لكم والتقدير االحترام ملؤه قلب من خرجت ا أ .ويكفي

عليكم وبركاته ورمحته اللّه وسالم هذا
املشهور علوي بن بكر أيب بن علي

اخلوا بعض مع املساجلة شعر اللّه رمحه أشعاره ألوان والعلماءومن كان،ص حيث
يضمِّنها متكلفٍة غِري شعريٍة بأبياٍت القلوب حتريك يف يرغب ما كثرياً الوالد سيدي
خيصه الشعر باعث يكون من كل أو تلميذه أو ولده أو صاحبه حنو وإحساسه شعوره



 
 )( 

اخلاصة،ويعنيه الشؤون يف ودليله وصاحبه شيخه يساجل تعاىل اللّه رمحه فنراه
منو سلفت قصيدٍة على رداً جعلها بأبياٍت حفيظ بن مل سا بن حممد احلبيب العامة

عليها نعثر مل مل سا بن حممد حضرموت،،احلبيب من بالزواج اقتراح وموضوعها
األبيات ذه اللّه رمحه الوالد سيدي عليه :  فرد

محمٍَّد الكَِرِمي الشَّهِم السَّيِِّد حِفيٍظإىل ِمِإلبِن وِلساِل ينتِمي
ِمبشطٍَة حل النِّحِرير م العاِل واملَكَاِرِمهو العال راياِت وحاِملُ
فَِضيلٍَة كُل حاز قد سيِّداً ِمأيا قاِئ خري يا اللِّه ـالم س عليك
مرتِّالً للكتاِب تتلُو الليِل املَآِمن رِبيب ٍم سقْ ذو نام ِمإذا ِث

ـ ال إىل داعياً يا اللِّه سالم ِمعليك املَظاِل وردِّ والرُّشِد ـفَِضيلَِة
ٍم ـ ـيَّ مت مِحبٍّ ِمن سالم ِمعليك املَآِت ذاِت ِمثْلَ ويبِكي ينوح

لَيلٍَة خِري يف ِمنك كتاب لهأتانا قاِدِم((:  فقلت بأَفْضِل ))أَهالً

ودعوٍةفبشَّر ِمنكُم بالعطِْف جراِئمينا كُل الرَّمحن يغِفر عسى
ِلِخلكُم نصحاً أَبديت سيِّدي ِمويا وعاِل داٍع ـري خ يا لَكُم فشكْراً
اَألسى يوِرثُ ِمنكُم قوالً ِمولكنَّ السَّواِئ للصِّغاِر يرعى عاش ِلمن

اقِْت صحَّ إذا فِإننافكيف ؟ ِمراح البهاِئ كافِتراِق شتَّى سنصِبح
جاِنٍب كُل ِمن البركانُ ِموينفَِجر املَغاِن ـحِق ِلس تأِْتي وقُنبلَةٌ

احلَاِمِديِّ كذا)١(ِمن لَه حالٌ ِمالشَّهِم ساِل نسلَ يا شعواُء فِغريتكُم

                                                                 
احلامد:  احلامدي) ١( عمر بن أبوبكر اجلد به البالد((املقصود ـده))منصب عن ـزوج ت والذي

تعاىل اللّه رمحه الوالد .سيدي



 
 )( 

ِمثْلَكُ أَنِّي ؟أَتحسب تزوٍُّج يف ِمم للمكاِل زوجةٌ شهٍر كُل ففي
خسارةٌ فهي تمَّ هذا كان ِملَِئن شتاِئ منالَ أَهلي يف وأُصِبح
ِلمِحبِّكُم أخي يا ذا ؟أَترضى ِم املَظاِل كَِثِري عصٍر على وحنن

اخلَلِْق خري قال ماِلكاً(( :وقد كان ِمِلعقْمن العظاِئ عرِض يوم يأيت ديِن
ِبكَاِمٍل وليس تخِليٍق ِنصف املَقاِسِملَه يف يعِدلَن مل إذا ))وذاك

عندنا كان فلو الدَّناِنري ِبعالَِميوأَمَّا لَِجئْت يكِْفي ما املال )١(ِمن

ومسكَين تِرمي يف جلُوسي َألحظَىوكان ِمبأَرِضي املَغاِن باجِتناِء
تصوُّفاً أَردت أو ِفقْهاً ِشئْت ِمفِإنْ للغناِئ فاتَِّجه وِإالّ فذاك
وعمدِتي وأَهِلي أَجداِدي اَألكاِرِمِزيارِة مقَرِّ بشاٍر ببرزِخ

األبيات ذه حفيظ بن مل سا بن حممد احلبيب عليه :  فرد
بكٍر أيب ابِن املَكاِرِمإىل باملَراِحِمحِليِف مردفاً سالماً أَزفُّ

قَِريضه قَرأْت أَني ناِظِموأُعِلمه أَيِّ ناِظٍم ِمن ِبِه وأَكِْرم
قَناِبٍل انِفجار خاف ِمولِكنَّه ساِل ابِن ِلرأِْي أَصغى إذا علَيِه

ِقيلَ أَصب(( : وقد ذَل قَد ساِلماًمن ِم))ح الضَّراِغ السُّراِة ابن يا هكذا فكُن
صهارةً وارع الفَخِر آلِل مالِزِمتأَدَّب ِخل غَري تتذَكر وال
مآِرٍب ِمن رمته قد ما ِنلْت ؟إذا األكارِم ابن يا واألشواق لَك فما
لَِقيت مهما احلُرِّ ِبذَيِل مناِدِمهتمسَّك خري تلْقاه من عزَّ فقد

                                                                 
ـ) ١( ب .وأوالديأهلي:  )) عالَِمي((يقصد



 
 )( 

مضى فقد الغاِنياِت ِعشق عنك املَكاِرِمودع ساِمياِت واعشق شبابك
ِحكْمٍة ناِشر للِّه داِعياً ِمودم املَعاِل ِبكُل وأَخالٍق وِعلٍْم

ـ ـسَّ ال هِذِه غَِري إىل يدعو ِللذي ؟:  ـِبيِلوقُل ِم البهاِئ ِبعيِش يل أَترضى
العال إىل طَموح بكٍر أيب ابن هاِشِمأنا صفْوِة الرُّسِل خِري ِإرِث إىل
ال ؟ للتُّرَّهاِت أَنقَاد عزاِئِميأَتحسبين اخلَاِفقَِني يف علَت ولكن

ب دار ما الشعرية املساجالت من الطريف اللون هذا الشيخومن القاضي وبني ينه
بامحيد شيخ بن تقريباً،)١(علي أعواٍم أربعة خالل بأحور القضاء توىل وقد،والذي

وروحاته مساجالته من كثٍري يف الوالد لسيدي لزمياً بينهما،كان طاب فقد ولذلك
اجلوار،احلوار ا،لقرب يراد فكرةً تتضمن الوالد سيدي من األبيات هذه فجاءت

عام األول ربيع من عشر السادس يف راحته وكمال القاضي :  ١٣٨١استقرار
اَأللْمِعي الوِفيُّ القاضي أيُّها مدمِعييا تداين آمالٌ النَّفِْس يف

                                                                 
سيئون) ١( مدينته من بامحيد شيخ بن علي العالمة القاضي هذا باستجالب احمللية السلطات قامت

البالد يف الشرعي واحلكم القضاء بأعمال ليقوم قرابة،الطويلة الوظيفة هذه يؤدي مكث وقد
طويالً معه تعش مل أحور من بامرأة خالهلا تزوج أعوام آخركما،فطَلّقها،أربعة يف تعرض

يف ـا عليه املتنافس واألطيان بالعقار املتعلقة القضايا أهل بعض من األذى بعض إىل قضائه أيام
البالد ـاه،هذه حب ما إىل إضافة عمله مادة يف واملعرفة احلنكة من كبري جانب على كان وقد

أبوابه مبختلف الفقه وفروع اآللة علوم على اطالٍع من البالد،اللّه ـدغادر بع حضرموت إىل
كلها املنطقة يف االجتماعية التغريات بوادر ظهرت ـىت،أن ح الشلل مبرض بالده يف وأصيب

تعاىل اللّه رمحه بالتحديد وفاته تاريخ على أقف مل و تقريباً سنوات عشر عن يزيد ما منذ تويف
.



 
 )( 

صاحيب يا شأْنها السَّعادةَ وِعِإن فافْهم ِعالِّتها على لَيست
ِلشاِعٍر تلُوح قد املعاين باملَوِضِعكُل م عاِل فِإنَّك فاحذَر
زوِجيَّةً سعادةً أُِريد واِسِعِإنِّي رواٍء ذي هناٍء يف لَك

وصفُها أَحور أَرِض ِمن زوجٍة للمضجِعيف دنى إذا اللبيب يسِبي
حوت قد واألناقةُ اللطافةُ حسفيها ذاِت الرَّشاقَِة موِجِعكُل ٍن
حاِصٍل عناٍء ِمن نفْسك مشِبِعوتِريح طَعاٍم أو ـٍت ـي ب كَنِس يف
الذي الكَِدِر لَيِلك يف املَربِعوسِمريٍة يف ِلليت شوق يطِْويِه
هاِنئاً عيشاً ِشئْت ِإنْ مهِلِعفتزوَّجن حاٍل ِبشرِّ مكَثْت فلقد

ِشئْ فاعلَمنِإنْ هذا غَري تطْلُب املَرِجِعت يوم منك بِريٌء أَنِّي
مقالَيت ـِه ـن ـكُ ِل تحِريفاً ِشئْت مِعيأو ما أُبِدي سوف فإين فاحذَر

قُلْته فيما اخلَري أَردت املَجمِعِإنِّي ِلخِري يهِدينا واللّه
ِديِن على استقامتنا مزمِعاهلدىوكذا خٍري وكُل الصَّالِح وعلى

ومعاِرف وعواِرف يفوشهادةٌ اليت ِمثْلُ ))املَشرِع((وكَرامةٌ

فَِضيلٍَة ِلكُل يرِشدنا اَألرفَِعواللّه للمقاِم املُوفق فهو
فمرحباً ـولُ أَقُ مبا قَِنعت قد يكُنِإنْ مل دِعأو أو كَالِمي فاحِزر
محمٍَّد بعد اللّه صلى ـِعوعليك ـبَّ التُّ ثُمَّ واَألصحاِب واآلِل

يف تارخيها وكتب أخرى قافيٍة على شعريةً قصيدةً القاضي الشيخ له ١٦فكتب
األول القصيدة١٣٨١ربيع صدر من األولَ الشطر األرِض دابَّةُ أكلت :  وقد



 
 )( 

محيَّرا ................................... فتهت فيها ما فنظَرت
فوجدتها وقَرأْتها الشَّنفَرىوتلَوتها بِشعِر تزِري حسِنها ِمن
فاِئٍق بِديٍع نظٍْم ِمن لَك مكَرَّرايا يمل ال مِنيٍع سهٍل
أَم عِظيم شهم يل مفْخرارهأَهداه املَعايل كُل ِمن حاز قد

نسِكِه أو ِعلِْمِه أو وعِظِه وأُخِبرايف أَقُولَ أَنْ ِبدعاً ليس :إذ
صاِدقاً قوالً قال وعظاً ِشئْت آِمراِإنْ أو ناِهياً دأْباً باحلَقِّ
زاِخر بحر فَهو ِعلْماً ِشئْت ِجأو فيما مستخِبرايشِفيك ئْته

يف ِسيماه ترى نسٍك يف ِجئْت متنوِّراأو باِدياً ـا ـي املُح ذاك
العال ِمن مِنحت ما حِبييب تشكُرافاشكُر ما إذا الباري فيِزيدك

علَت مرتبةً حزت قد سيِّداً الورىيا كُل ِإدراِكها عن يقْصر
باِهٍر بفَضٍل الباري خصَّك أَبهراقد ما نعماِئِه ِمن وحباك
لَكُم البشرى هِذِه أَكْبر فتشترىاللّه تباع ال ربي فَضِل ِمن
ِبمطْلٍَب للغِريِب ِإهلَك أَضمراوادع ما يعِطيه أَنْ واسأَلْه

الشَّباب ِمنه مضى مقَصِّراِبغفْلٍَةفلقد يزالُ فال املَعاِد وعن
محمٍَّد النَّيبِّ على الصَّالةُ سرىثُمَّ نجم ما واَألصحاِب واآلِل

القافية ذات من بأبيات األبيات هذه على الوالد سيدي :  وأجاب
واإلطرا الشِّعِر صاحِب حِميٍد ابِن ماإىل التَّسِليم لَه الذكْرىعليٍّ عادِت

عِشيَّةً ِإلَيَّ جاَءت ِشعراِرسالَتكُم لنا وِصيغت العتب تضمَّنِت



 
 )( 

مدحتم ِمما اخلَجالنُ أنا ِسراعِزيِزي وكذا جهرةً نفسي أُعاِتب
وللثنا للمِديِح بأَهٍل ِإطْراولَست لنا ِفيِه ِزدت ثَناٌء وهذا

ِبأَنَّهأَ العِظيِم املوىل ِمن اُألخرىخاف يف احلَشِر موِقِف يف يعاِقبين
ظَنِّكُم حسِن يف اللِّه سالم عمراعلَيك عمِرِه ِمن اَألخطاِل يف عاش مبن
أَهلُه هو مبا يجِزيكُم اللّه قَدراعسى وزادكُم تنِوي ما وأُعِطيت
وراحٍة هناٍء يف عيشاً اِخلدراوأَعطاك سكَن ما طال حِبيٍب وعند
منعٍَّم وعيٍش ِطيٍب يف الشِّعرىونفْسك يف وِذكْرك مدفُوع وهمُّك

بذَلْته رضوى وزنُ ِعنِدي كانَ للذكْرىولو البداوِة يف ِعلٍْم ِإليصاِل
ُألمٍَّةنعلم ونهِدي اِإلسراجهَّاالً أُعِطي من اخلَلِْق خِري ِديِن إىل

الذي قَوِلك يف أَحسنت لقد سكْرىوشكْراً ا أَمسى الصَّهباِء ثَِملَ ترى

األبيات ذه بامحيد شيخ بن علي الشيخ أجاب :  مث
تِحيَّ أُهِدي النِّحِريِر العاِلِم فَخرايتإىل وال الفَِقيِه بكِْر أيب ابِن إىل
خاِطِري هيَّج ِمنه قَِريض القُطراأَتاين ذَكرِني حيثُ روِحي وأَنعش
وموِطين أَرِضي سيئُونَ اِخلدراوذَكرين سكَن والذي رأِسي ومسقَطَ
ِبِه حبَّذا يا واَألوالِد اَألهِل الصَّدراِمن يشرح قد الذكِْر ِإن الذكِْر ِمن

ِبصحبهم نِعمت قد ِصدٍق اخلَمراوإخواِن عاطَوِني سيئُونَ ِحمى يف فهم
وِودادهم حبَّهم منحوِني مصراوقد ِزدتهم بل بالصَّاِع لَهم وِكلْت

قَِري يف يل قال قد ِإنَّه ِإطْراِضِهنعم قُلْته ما ِإن مريراً ِعتاباً



 
 )( 

حقاِئقاً تنِكرونَ عِجيباً ظُهراأَلَيس صاحيب يا الشَّمِس ضوَء أَتنِكر
حاِفظاً لَست بل الليلَ تقُوم باملُقْراأَلَست تتلُوه اللِّه كتاِب جِميع
توا بل ال ؟ ِمنك اعِتراف ذا والسَّتراضعوهل املُهيِمن فيك مبا تِريد
َألنَّين ِإالّ قُلْت قد ما قُلْت أَدرىوقد كذا مقايل يف مِحقٌّ عِليم
نشرته قد ما ِإن خِبري نكْراوأَنِّي وال هجراً ليس حقٌّ القَوِل ِمن

البكا ِمن عبرى والعني لَكُم أَحرىأَقُولُ ِبِه أَنتم اللِّه فَضلُ فذِلك
ِلذاِتكُم املَِزيد ربِّي ِمن الكُبرىوأَطْلُب والنِّعمِة والتَّوِفيِق الفَضِل مع

العال ِمن الرَِّفيع الشَّأْو تبلُغوا الزَّهراِلكَي بين يا ضيفَكُم تقْبلُوين وأَنْ
ناِئ ِكتايب مقالَيتوهذا عن أَدرىب ِبِه أَنت القَلِْب يف وما ِشفاهاً

األبيات هذه نثبت وأصحابه أرحامه على تعاىل اللّه رمحه السرور إدخاله لون ومن
مسجد إمام الدين شهاب بن أمحد بن حممد املنيب السيد وقريبه ألخيه كتبها اليت

الدن((العمارية إ))بن على له شكرا املهذب((هدائهوذلك شرح بتاريخ))اجملموع
أول١١ صورته،١٤٠٢مجاد ما له كتب :  حيث

آمني اهلل حفظه هارون بن الدين شهاب أمحد بن حممد الفاضل صباح اللّه ..أسعد
الطيبة التحية املرسل،سيدي،بعد وصل املهذب((لقد شرح العظيم ))اجملموع

ع،والتكملة ـقدر ن ال احلديثوعليه يف كما بالدعاء إال مكافأتكم ـى وذلك،ـل
الغيب تراها،بظهر كما ركيكةٌ أبيات :  وصدرت

ٍم هاِش آِل ِمن اِملفضاِل السَّيِِّد ينتِسبإىل للدِّيِن الدِّيِن ِشهاِب ابن هو
الوفا أخي الكَِرِمي الشَّهِم باِحلفِْظمحمٍَّد اخلَلِْق ِإله واَألدبحباه



 
 )( 

ومرتِّالً حاِفظاً ربي الرُّتبِلقُرآِن ِمن عاٍل حاز ِإمام كذاك
الّذي ِلِمنبِرِه يعلُو جمعٍة ِللْخطَبويف يقْرأُ ـوِر املَعم ِبمسِجِدِه

اِحلجى))لِلْمجموِع((وأَهديت ذي جوِزيللشَّيِخ اللِّه ِلِديِن أَحبأَنار ِبما
خاِلنا وابن خالَنا يا لَكُم قَربفشكْراً من بغيةُ فهو الِكتاِب ذا

متلَهِّفاً داِئماً يقْرا ِم الِعلْ الطلَبإىل غايةَ طاِلباً دأْباً كِمثِْلك
الّيت واِهلمَِّة عاجلُوِد سيِِّدفنشكُركُم كما وأَعطَيت العربفَعلْت
هاِشٍم آِل ِمن املُختاِر كَتبمحمٍَّد كاِتب ما اللِّه صالةُ علَيِه

وسرمداً دأْباً واَألصحاِب اآلِل والطربمع القَلْب حرَّك قد منِشد وما

ومسؤول مبذول لكم .والدعاء
مشهور علي

ا املضمون ذات الطريفة املساجالت هذه جرتومن منها جمموعةً وجدت لرصني
يف األبيات هذه منها نثبت الكاف سقاف بن حسن املبارك تلميذه وبني من١٣بينه

عام احملرم صورته١٤٠١شهر ما الوالد لسيدي حسن السيد :  كتب
العوايد كل حبايب يا لنا اللّه موايدعود إلينا بسطت هنا رحابك يف

الد سبت قد بكر أيب ابن والقاليديا املساجدنا وتقلبتك اهلدى واتبعت
وساجد راكع األسالف سرية يف وناقدسرت فاهم كان يل علي جدك مثل
عاقد بالسر السر يف األىل الفوايدواتبعت كل صحاب يا لقي رآهم من
قايد للجيش كان قد الذي تالدكالفقيه وشهاب أقطاب منهم وكم كم

من رثوا زنبل هل املباعديا يف بقي واملشاهدقد الطرق تلك إىل يرجع عل
زاهد والقلب ذاقوه الذي بانباعدبانذوق له وابليس اهلوى أمور يف



 
 )( 

شارد كان ملن جتلب لكم نظرة والعقايدإن هي واألنس بالرضا يكتسي
ووالد أبوه عطفة أعطفوا يقلهم ـزعل الكربن قليب من اح

ال قريب العوايديا تعيد سالك زايدفرج واخلري األوطان يف الشمل جتمع
احملامد بكل دبغت اليت ترمي واملقالديف هو احملضار يا مسجدك قرب

ماجد عز يا املختار على صلوا املقاصدوألف أهل واألصحاب الكل وآله
عوايد وعادت الداجي يف الربق سرى موما وبسط قليب من الشوش ايدواجنلى

يف التالية باألبيات تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي عليه   :  ١٤٠١حمرم١٧فرد
هاشٍم آِل ِمن اِملفضاِل السَّيِِّد املُساِندإىل الكَِرمي الشَّهم املُحِسن هو
تِرِمينا ِمن العال ِلسقّاِف ابن والعوايدهو بل الفَضلَ اِإلله حباه

قُلْتمف املُبارك اِإلبن أَيُّها شارديا كان ما حاز مجيالً كالماً
ٍم بعاِل لَست بني يا جاهدواولكنين األهِل ِسريِة يف مشى من وال

العال أخا منك الظنِّ حسن فوائدولكنَّ وفيها بأقواٍل نطَقْت
ِلمن أَقْتِفي أَنْ منك نصح شاهدوذلك واللّه األقواِم ِمن ذَكَرت
سيدي وأَطْنبت العاصي أنا زايدفإني كان ما املشهوِر يف بقوِلك
كثريةٌ ذنويب بل عندي علم غريفال هلا وِسيلَتنا ))أمحد((  وليس

مثلُ املاضونَ السادةُ مناِك))فَِقيِهنا((كذا كم به زالت من الشيخ دهو
جدُّكُم وأمحد علْوي املقاصدوأبناؤه كاِف آلَ يا به فحزتم

الذي حمضارنا السقاف بعِده شاهدوِمن اجلَدُّ وذا كراماٍت كم له



 
 )( 

عام احلجة ذي من والعشرين ـع ـاب ـس ال املذكور١٤٠١ويف السيد أهدى
كتاب الوالد لسيدي الكاف سقاف بن حسن عنهم((آنفاً أخذ فيمن املستفيد إحتاف

عيديد حسن بن حممد إليه))احلبيب وكتب شديداً فرحاً بالكتاب الوالد سيدي ففرح
صورته :  ما

التحية كتاب،بعد على الشكر املستفيد((املوضوع من))إحتاف نقول وماذا
العظيم الكتاب ـذا ه ـارك ـض إح على والثناء ترمي،الشكر بلدنا حوىوق،من د

الكرام السادات احلسنة،تراجم والسرية العلم األنام،أهل على فاقوا فجزاك،وقد
خرياً واألخرى،اللّه الدنيا خري بن،وأعطاك علوي اجلد سيدي ترمجةَ وجدت وقد

من وغريهم املشهور علي واحلبيب املشهور عبدالرمحن واحلبيب املشهور عبدالرمحن
ين الذين وسلفنا شيخأهلنا أربعمائة على املكاشف،يفون ووالدي وسندي لسيدي

األبرار رمحة تعاىل اللّه رمحه عيديد حسن بن حممد باللّه أتيت،والعارف فأنت
اجلزاء خري اللّه فجزاك الكتاب هذا جند أن نتمىن كنا الذي املنشودة وقد،بالضالة

املعىن قليلةُ املبىن ركيكةُ أبيات اواملقصود،طلعت قراء عند آخرها،سرورك ويف
الكاف صادق بن أبابكر الربكةَ الفاضلَ احلبيب والسالم،ذَكَرنا مبذول لكم والدعاء

  .
حقّاً الشَّهِم العِفيِف احلَسِن املَعايلإىل أَِخي احلَِبيِب الكاِف إىل

ومعىن ِحساً تكُن واجلَمفِنسبته املَكاِرِم اِلِلسقّاِف
ِحٍني كُل ربي سالم مالِلعلَيك بال اجلَِزيِل الشُّكِْر مع
خِليلي يا خرياً اللّه ِرجايلجزاك حوى الِكتاِب بِإهداِء
طَه آِل ِمن شيِخنا الليايلمشاِيِخ مدى قاِئِمني ِكراٍم
عزٍم ِبكُل القُرانَ تواٍلويبكُونَفيتلُونَ يف خشوعاً



 
 )( 

ِبفَهٍم تدبُّرهم الطواِلتهجُّدهم ِمن يقْرؤونَ قد ِلما
ِلشيِخي))ِإحتاٍف((و اجلَماِلوترجمٍة الشَّهِم السَّيِِّد حِبيِيب

حقّاً ِعيِديد حسٍن واِخلالِلمحمَِّد املَناِقِب كُل لَه
ِعند طَِويالًوِعشنا وقْتاً الآليله ِبِبنتيِه وأَكْرمين

حتى القَلِْب يف مبا الرِّجاِلوكاشفَين نسلَ يا أَهديت مبا
خٍري ِبكُل اِإلله الكَماِلووفقَك مع العلُوم وأَعطَاك
حِبييب بوبكٍْر ذاك اِملثاوأَيضاً اَألدِب صاِحب يلوِخلي
ِحٍني كُل دواماً تايلتواضعه للذكِْر داِئماً تِجده

ِلِعلٍْم أو عِزيٍز الليايلِلقُرآٍن كُل يف الرُّسِل حِديِث
ِحٍني كُل ربي صالةُ وباَألصاِلعلَيِه بالغدوِّ وسلم

املآلن الودود وحمبه لزميه إليه مل،وكتب سا بن يفخالد ١٤٠١صفر١٥زيدان
فيها قال ا أبيا استقامة يف معه ساهم أصدقائه بعض أن ذكر :  أبياتاً

طُرا والنَّاس اَألصِدقا وأُماًهجرت أَباً ِسواك أَنظُر مل و
محاكم يف ترفِْرف روِحي وأُماوها أَماً ِمنكُم وتبِغي

ودٌّ لَكُم وأَصمىقَِدميويجِذبين أَعمى احلَشا يف وحبٌّ
بنوها الدُّنيا إىل يركَن وأَمسىوِإنْ أَسنى ِرضاكُم فِإن
روضاً تِصري اِخلياِط سمُّ سماِبِه الشَّهِد حايل عاد وِإالّ

صفاكُم ِمن كأْساً الوجد الشَّوقسقاين فُؤاِدي يف جماوأَصبح



 
 )( 

وجهرا يل ِسراً الوقْت مهماوطاب الْلُواِم على أَلِْوي فال
شأِْني فَوق ِإلَِهي بنعماوأَعطَاين وأَكْرمين وزيَّدِني

حممد بن سقاف اجلليل السيد به أحتفين ما أصدقائه لبعض دعاباته لطيف ومن
سي له بعثها شعرية وقصيدة رسالة من الزواجالسقاف على عزمه بعد الوالد ،دي

يف معا١٣٩٣القعدة٢٢وكتبها املكرمة مبكة لزميني كانا :  عندما
الفَتى سقّاِفنا اِملفضاِل السَّيِِّد اخلَِليقَِةإىل بني بالسَّقّاِف يلَقب
مكةً ِجئْت ما اللِّه سالم ِبأَفْضِلعلَيك تضلعت شربِةشِربت
ِلِبنيٍة والطواِف تروى ِبدعوِةِبزمزم املَقاِم يف تدعو كنت وقد

الذي حصلَ ما اللِّه سالم املُروَءِةعلَيك ِألهِل قُرٍب ِمن ِبقَلِْبك
مودٍَّة أَهلُ هجِرين ِمن الكاِف عِشريِةبين وحسِن وآداٍب وِعلٍْم
وفا لَهم الِكراِم القَوِم السادِة سِجيَِّةِمن العفاف فيها ِبِبنِتِهم
مكَرماً فانِعم اَألشباِل أبا ِلِنعمِةهِنيئاً فاشكُر اللّه حباك ذا

معجَّلٌ عطاٌء اللِّه ِمن مدَِّةفهذا ِبصبِرك العلْيا اجلَنَِّة ِمن
معوَّضاًفمن يحظَى باللِّه كُربِةيعتِصم يفَرِّجه اللّه يتَِّق ومن

اهلَنا لَك يِدمي موالنا لَحظَِةفنسأَلُ كُل يف الِبرِّ كُل ويعِطيك
وساعٍة وقٍْت كُل ِإهلَي أُمَِّةوصلّى خِري يف املَبعوِث أَحمد على

ت مضاعفاًوسلم كَِثرياً جملَِةسِليماً واآلِل اَألصحاِب مع علَيِه

السقاف حممد بن سقاف اجلليل السيد ..حضرة
التحية ..     بعد



 
 )( 

املبىن ركيكة أبيات معىن،هذي من ختلو وامليزان،وال القافية باملغنا،ملفق تقرا
والتهنئة،)١( التسلية سيئون،قصد من على،ذيوهلا)٢(جترجاءت مرت ا أ على

خبيوهلا إىل،)٣(ترمي وصلت فتقبضتحىت فوق)٤(اهلجرين من تسقط ال كي بيديها
النفَس،اخليل هلا اللّه)٥(فحصل بإذن قيدون إىل وصلت .ملا

والسالم
مشهور علي أخوك

كتب اليت األبيات هذ وجمالسيه بأصدقائه اهتماماته بنومن حممد للشريف إيناساً ها
م يف عليه يتردد كان الذي الشامي، اجلَنديلّ الدين ـزعز علىن وحيرص بالشرفية له

ودروسه جمالسه الوالد،حضور سيدي بقلم املذكور الشيخ لنا : أهداها
حممد الشيخ واجلدأَيُّها األصِل جندِليُّ

شكٍْر ألف ِمين حملَك يا عزيزي مديا
حىت اليوم ذهبنا حدقد بال الرأس دوَّخ
للدراهم حدودفعت بال أو حصٍر غِري
ِمين اللِّه يتجددفسالم حٍني كل

                                                                 
والنشيد:  أي) ١( الغناء صوت على .تقرأ
سيئ))جتر((كلمة) ٢( آل القدملقب منذ .ون
ترمي))اخليول(() ٣( آل .لقب
اهلجرين))التقَبض(() ٤( آل لقب معناه يف ما .أو
قيدون))النفَس(() ٥( آل .لقب



 
 )( 

ِلعمِرك اللّه حدطَوَّلَ بال أعطاك ثُمَّ
جزيلةْ تعددوِألرزاٍق قد وملاٍل
إهلك ِمن فتسعوعوايف األهِل دصحةَ

ببناِتك ترشدومتتع بالرشِد املىن
الصغريةْ البنت حممدوكذا يا اللّه عانك

أبوبكر اللّه إىل الفقري كتبه مبارك مجع الواسع الباب هذا يف لنا بقي ما أفضل من
ال اجملامع يف الوالد سيدي مذاكرات خالل بأحوراملشهور تقام كانت اليت عامة
املواضيع متعددة مذاكراٍت عن عبارةٌ وهي األخالقية،ونواحيها، التربية يف هو ما منها

شريف عن والتحدث وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى الرسول جبناب التعلق يف هو ما ومنها
وسريته وتسليم،مشائله والقدر القضاء حبكم يتعلق ما وتعاىل،ومنها سبحانه للِّه األمور

واالستقامة التقوى على احلث يف اللّه،ومنها عن واإلعراض الغفلة خطر عن ،ومنها
الشرعي واحلجاب النساء أدب يف عند،ومنها حقوقهما وعظيم الوالدين بر يف ومنها

تعاىل اجلماعة،اللّه يف الصالة وفضل الصالة ترك خطر يف من،ومنها املواضيعوغريها
العامة مع فيها يتكلم الوالد سيدي كان اليت .السامية



 
 )( 

األصابع عدد جتاوز ال تكاد بشيٍء،وهي حيتفظ ال عادةً الوالد سيدي كان إذ
من،منها إليهم يكتب الوالد سيدي كان من حوزة يف بعضها على وقفنا وإمنا

و والعلماء يف،احملبنياألعالم كتبها رسالة الشيخ١٣٨٨شعبان١٧منها إىل
املستقيم الشيخ إىل مشتركةً آنذاك احملفد منصب الشقّاع بكر أيب بن مهدي العالمة

باعباد حممد بن عبداللّه باحملفد القدمي اجلامع مسجد وإمام كتب،خطيب وفيها
األعوان وفساد الزمان سوء من جيده ما الوالد اإلميانسيدي إىل،ونقص فيها وأشار

البادية بالد يف أوالده تنشئة سبيل يف صعوبات من الوالد سيدي يالقيه وخشيته،ما
الفنت ومِضالّت االحنراف تأثريات من .عليهم

يقال االحنراف:  واحلق ملواقع اجملاورة األشراف،إن إىل باليسري،تسيء ،ولو
وصر احلداثة ألبواق كان البعضفقد نفوس يف كبري أثر املنحرفني وتطبيل اجلهالة اخ

اجلوفاء الرعاية لظواهر واستتباع بالدليل،منا استبان احلق حصحص ما إذا حىت
الصواب عني كان عصره من الوالد سيدي فزع أن عن،القاطع التربية عزل وأن

الشرعي الوجوب حكم من الضالالت واملرعي،تأثري الرسالةوهذا،للراعي :  نص

ِم الرَِّحي الرَّمحِن اللِّه ِبسِم
املعيد املبدئ للّه يريد،احلمد ملا وصحبه،الفعال وآله حممد سيدنا على اللّه ،وصلى

احملترمني األجالّء الكرام اهلُمام،حضرات والشيخ،الشيخ الشقاع بكر أيب بن مهدي
اللّه حفظهما باعباد حممد بن يغشاكم،آمنيعبداللّه ترعاكم،سالم مشرِّفُكُم،وعني

وصل حصل،العزيز والفرح السرور وبه الفقري،وفهمناه مدح يف وأطنبتم ـم ـرت ،ذك



 
 )( 

والتقصري بالعجز تشمري،املقر أو جد عندنا هناك ظنكم،وال حسن ما،وإمنا اللّه حقّق
يعلمون،قلتم ال ما يل اغفر تؤا،اللهم يقولونوال مبا يظنون،خذين مما خرياً ،واجعلين

حاشاكم والكسل بالعجز اعترافكم ذكرمت .وأنتم

عدنان ولد سيد بسرية واملتمسك الزمان هذا يف العاقل عما،إن عزف والذي
اخلرطان أهل مكان،عليه وال حمل له ليس الذي الفارغ رتبة،والكالم يف اآلن فهو

عد ولد لسيد والسالم،نانالصحابة الصالة عليه قال زمانٌ((:  كما الناس على يأيت
مخسني أجر فيه الصحابة،للعامل قال:  قال ؟ منهم أو فأبشروا))منكم:  منا

وقائمني اللّه طاعة على مستقيمني ـ كرامة أعظم هي االستقامة ـ للّه واحلمد فإنكم
اللّه أهل من رجاالً ورأيتم اللّه بأولياء،بأوامر الظنَّ أحسن من خييب أن اللّه فحاشا

و،اللّه الزمان أهل ـزذكرمت والوفاءن والصدق واملروءة احلياء أن،وع خيفاكم ال
وصنف وبكى ناح قد احلداد عبداللّه ونا))ديوانه((احلبيب يف :فقال،كله

مضوا قد سعد يا الصِّدِق واهلُ الصِّدق ـمضى ت ذافال أَهِل ِمن الصِّدق ـنَّ ـب ـلُ طْ
ـه ـون ـِرفُ ـع ي وال ِصدق لَهم والدَّرنْفليس املَِني لُجَِّة يف ـوا ـكُ ـب ارت قد

يقول األخرى القصيدة :  ويف
اجلميل وراح واهله الوفا راح سعد السبيليا هداة كانوا ذي القوم وراحوا

قا ما آخر باللّه،لإىل نعوذ الشباب هؤالء أحوال من ذكرمت ـز،وما غةٌن
حيفظ اللّه ـي،شيطانيةٌ، ـب تأدي من بلغ حىت عليهم احملافظة غاية يف حنن وأوالدنا

من الناقع كالسم فيهم يدخلون الزمان أهل ولكن ؛ حني كل يف والنصح الضرب
الضارة علينا،احلناش أوالدنا يعطّلون قفصوال،يريدون ؟ هلم نعمل إيش درينا



 
 )( 

جمنون بايقولون ؟ فيه وأهله،نطرحهم الزمان نساير بالصميل،وإمنا فوقهم ودامي
يف،واجلميل ال الولد يتعلم أال األحسن الوقت هذا يف بأن مييناً أقسم واللّه وأنا

دكّان يف يكون له أحسن بل حكومية وظايف يتوظف وال ثانوية وال إذا،متوسطة
مكان كل يف ونشره العلم بطلب يقم .مل

الزمان هذا أهل شباب عليه مما كثري مل متأ أين أعلمكم أو،كما ملحد شيوعي إما
صريح اللّه،كافر من خوف وال حشمة وال حياء هلم،ال معاد الزمان هذا وأوالد

العلم طلب يف ار،رغبة ليل مبذول فأنا نقرر،وإال صالة كل بعد الفقهبل يف
حيضر حد ما ولكن والتفسري حسني،واحلديث بن :  قال

طاهر خو لكشف: يقول الزمان ذا من يعني اللّه عسى
ـرجيم ال ـس ـي ـل إب ـا ـف ق ـه ـل ه ـوا ـ ـال.. راح ـ ق ـا م .إخل

حفيظ يا حافظ يكون،يا أن أحببنا أحسن))العدين((وهلذا البدو عند أو عندكم
ال من جمالسة فيهمن والتعليم،خري العلم بنشر قائمني وجيعلهم حيفظهم اللّه ،وعسى

وباعباد أنت النصيحة عليكم يفيد،وأنتم البد الصائح قفا إىل،والصائح اهلادي واهلل
السبيل .سواء

سنة١٧ ١٣٨٨شعبان
املشهور علوي بن بكر أيب بن علي



 
 )( 

والداع الديين املضمون ذات رسائله ألوان وافاناومن ما والصالح اإلصالح إىل ية
بامزاحم جنيد علي بن عبداللّه الشيخ اجلامع،)١(به مسجد وخطيب وإمام معلم

سابقا السفلى العوالق أعمال من احملفد بأرض محراء وادي من لباخة ويف،بقرية
من للبادية يبذهلا الوالد سيدي كان اليت الكلمة ومجع اإلصالح دور يظهر الرسالة

ودنياهم دينهم أمر صالح باختالفهم،أجل علم ملا القرية أهل كافة إىل كتبها وقد
واحد مسجد يف اجلمعة صالة يف،حول اجلمعة تكون أن قبيلة كل ترغب حيث

وحملتها بدورها القائم املبارك،املسجد الشيخ وخطيبهم معلمهم إليهم الرسالة ومحل
عليه قرأها حيث جنيد علي اجلمعةعبداللّه يوم يف نصها،م :  وهذا

للّه وسلم،احلمد وصحبه وآله حممد سيدنا على اللّه :  وصلى
املكرمني جناب لباخة/ إىل بوادي آمنيالساكنني اللّه حفظهم

الطيبة التحية ..بعد
بعافية مجيعاً اجلمعة،نرجوكم صالة جهة من اختالفكم بلغين ال،لقد شيء هذا

ـي ـرض ـهي ـول رس وال االختالف،اللّه من وعدم،احذروا القحط سبب فإنه

                                                                 
ـى) ١( عل تلقى حيث وخاصته ـد ـوال ال سيدي تالميذ من جنيد علي بن عبداللّه ـخ ـي ـش ال

أحور مبدرسة وعلومه معارفه باكورة أ،يده أرسله ـرميمث ت إىل ـد الوال ـيدي س بواسطة بوه
الشريف العلم ـبرياً،لطلب ك انتفاعاً خالهلا انتفع سنوات ست من أكثر الرباط يف ،ومكث

ـا وعمل أحور إىل عاد مث مباركاً أخذاً العصر ذلك شيوخ على وأخذ العلم أثر عليه وظهر
أجدا مبسجد وواعظاً وخطيباً وإماماً املدارس يف للدين ـالنمعلماً عج حصن يف ـه،ده بعث مث

ومعلماً وداعياً مرشداً لباخه وادي إىل الوالد ـوده،سيدي وج يف ـوا ورغب ـاس الن به فانتفع
والليلة،بينهم اليوم حىت م ارتباطه العطل،واشتد خالل أحور بالده على يتردد بقي حيث

فقط .السنوية



 
 )( 

ـز املطرن الرمحن،ول وغضب الشيطان يقول،وفرح اللّه تنازعوا{ : فإن وال
ِرحيكُم وتذْهب تفَرَّقُوا{ :  ويقول} فتفْشلُوا وال جِميعاً اللِّه ِبحبِل واعتِصموا

ا ِنعمةَ ِإخواناًواذْكُروا ِبِنعمِتِه م فأَصبحت قُلُوِبكُم بني فأَلف أعداءاً كُنتم ِإذْ علَيكُم } للِّه
مسلمون أنتم اخلالف،واآلن عصر انتهى واملودة،وقد احملبة حتصل،فتجب فبهما

أيضاً قلوبكم يف والرمحة الربكة اللّه لالختالف،من حاجة هناك بيوت،وال وهذي
جائزة،للّها فهي املساجد من مسجد أي يف اجلمعة كانت إقامة،وأينما املقصود

اجلمعة ترك وعدم اللّه احلديث،شعائر ذمة((ففي منه برئت فقد مجع ثالث ترك من
رسوله وذمة اجلمعة،))اللّه فيها تقام ال اليت القرية مقاتلة فباختالفكم،وجيب

الص،ستفشلوا عدم باللّه،الةوالنتيجة إال قوة وال حول .وال

ومجعة األعلى يف مجعة تكون أن على اتفقوا كتايب وصول بعد منكم الرجاء فاآلن
صافية خواطركم تكون حىت األسفل واحد،يف مسجد يف مجعة على اتفقتم إذا وإال

وال الشقاق ومن البعض بعضكم من الظن سوء من خوفاً ولكن ؛ أحسن ـزفهو اعن
هناأخرب ومجعةً هنا مجعةً تصلوا بأن ذكرت،تكم ما على توافقوا أن وعلى،فالرجاء

كفاية علي عبداللّه به خيربكم خري،ما لكل اللّه اللّه،وفقكم ورمحة عليكم والسالم
.  وبركاته

املشهور بكر أيب بن علي
٨٢ / ٥ / ١٦حمرر

تأثرياً أثرت الرسالة أن باإلشارة الصالة،بالغاًواجلدير تقام أن على واتفقوا
التناوب على .باملسجدين



 
 )( 

تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي حياة جمموع يف والليايل األيام دورة أن القول لنا سبق
والتذكري والذكر والتعليم العلم أجل من مصروفةً أبال،كانت قلتوال لو إن:  غ

ألوان من لونٌ هي املتصل اإلرهاق وطأة من للتخفيف خيتطفها اليت النوم حلظات
صورها من وصورةٌ لينام،الدعوة ينام ال مواصلةُ،فهو عليه ِليسهلَ ينام هو وإمنا

والقيام .السهر

الترتيب غاية أوقاته مرتباً اللّه رمحه كان اللّ،وقد رسول حديث اللّهشعاره صلى ه
له قال حني الدرداء أليب توجيهه يف سلمان عليه أقر الذي وسلم وآِلِه إن((:  علَيِه

حقاً عليك حقا،لنفسك عليك ألهلك حقا،وإن عليك لبدنك كل،وإن فأعط
حقه حقٍّ .))ذي

يف الدائم التجرد هو الدعوة جمال يف ذكره من البد الذي اآلخر حتقيقواألمر
وال الناس من أحٍد توجيه دون والبادية احلضر يف احلق دعوة نشر من املنشود اهلدف

مجاعٍة أو فرٍد اختيار أو دولٍة استشارة أو سلطٍة إدارة دعوته،حتت يف يكن مل كما
سياسيٍّ مببدٍأ وأسالفه،متأثراً أهله مذهب عن خيرجه عقائديٍّ مذهٍب ولذلك،وال

قَ لدعوته النظريكان منقطع واحترام حسن .بولٌ

ما منها كان عدٍة مناسباٍت يف وعظيةٌ مذاكرات بأحور حلوله منذ له كانت وقد
لقراءة يعقدها اليت اجملالس خالل إثباته إىل الوالد سيدي بتوجيه الفقري اللّه هدى

والسالم الصالة أفضل صاحبها على النبوية ا،السرية يف عليه ا قرأ اخلاصةمث جملالس



 
 )( 

خواصه بأخص أو األفكار،بنا رؤوس حتمل يسريةً نبذاً املواعظ هذه من نثبت وهنا
تعاىل اللّه رمحه يتناوهلا كان اليت املواضيع .وأسس

اجلمعة ليلة تعاىل اللّه رمحه كالمه عام٤فمن من األوىل مبسجد١٣٨٥مجاد
اإل بقصيدة الفقري إنشاد بعد اجلديد مطلعهااجلامع اليت الربعي :مام

ِبيثِْرٍب املُِنِري القَبِر صاِحب مطْلَيبيا وغايةَ أَمِلي منتهى يا

تعاىل اللّه رمحه :  قال
آياته عليهم يتلو أنفسهم من رسوالً فيهم اللّه بعث إذ املؤمنني على اللّه من لقد

م كانوا وإن واحلكمة الكتاب ويعلمهم مبنيويزكيهم ضالل لفي قبل اللّه،ن :  عباد
الناس كان كيف اجلهل! ختيلوا كان الزنا! وكيف كان كان! وكيف وكيف

الظلم! القتل كان باللّه! وكيف اإلشراك كان عبداللّه! وكيف بن حممد جاء وكيف
وسلم وآِلِه علَيِه اللّه ليس،صلى قومه بني مستهانٌ يتيم واحد عندهمشخص قَدر له
طالب أيب يتيم اهلدى،يسمونه إىل الناس دعا وصٍرب وحلٍم أناٍة بكل الناس،مث دعا

الرَّشِد ونفوٍر،إىل عتوٍّ كُل ِإالّ ِمنهم يقابلْ مل ساجداً،و يوماً كان أنه تعلموا مل أ
قريش كفار فرأوه الكعبة امللعون،حتت أبوجهل هلم منكم:  فقال بالسالمن يأيت

صلى الرسول على ووضعوه به وأتى معيط أيب ابن عقبة فذهب ؟ فالن آل ناقة حق
فأزاحت عنها اللّه رِضي فاطمة سيدتنا جاءت حىت ساجد وهو وسلم وآِلِه علَيِه اللّه

السال ع،عنه ودعا رأسه وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى اللّه رسول فقتلوافرفع مجيعاً ليهم
بدر يف وسلم،مجيعهم وآِلِه علَيِه اللّه صلى الرسول خنقوا آخر رمجوه،ويوم ويوما

فجلس رجليه أدموا حىت يقول،باحلجارة اجلبال مبلك أتريدين:  وإذا حممد، يا
وس وآِلِه علَيِه اللّه صلى رمحته كانت كيف ؟ األخشبني عليهم كانأُطبق هل ؟ لم



 
 )( 

ال ؟ عليه يزيد غضبه هل ؟ قال،ينتقم جربيل:  بل من،يا اللّه خيرج أن أريد إين
يتواله من م نوح،أصال سيدنا قال كما يقل مل ِمن{ :  و اَألرِض على تذَر ال ربِّ

دياراً عاماً}الكَاِفِرين مخسني إال سنة ألف قومه علّم .،وقد

ال رسول أمتهوهذا يف حمبته إىل انظروا وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى هذا،لّه وإىل
عمر سيدنا إسالم وقبل اإلسالم مبدأ يف الرسول القاه الذي أسلم،التعب وعندما

هلم قالوا:  قال ؟ املسجد يف تصلون ال املشركني:  مل من هلم،خناف :  فقال
صلى،اخرجوا الرسول يفوخرج صالة أول م وصلى وسلم وآِلِه علَيِه اللّه
محزة،املسجد سيدنا اآلخر الباب وعلى قائم األبواب أحد على عمر سيدنا وكان

تراجعوا عمر املشركون رأى ؛،وكلما رويداً رويداً اإلسالم انتشر ذلك بعد مث
أسلم من يعذبون كانوا املشركني اللّه،ولكن رِضي خلفبالل بن أمية سيِّده عنه

األحجار بطنه على ويضع باألحجار ويرميه احملرقة الصحراء يف وميدده يعذبه كان
يقول وهو أحد:  الكبرية صمد،أحد أبوبكر،فرد سيدنا األيام من يوم مر حىت

ألمية أبوبكر سيدنا فقال يعذب وبالل املسكني:  الصديق هذا أمية،اترك :  فقال
أفسدتهإنك أبوبكر،أنت قال:  فقال ؟ يل أبوبكر،نعم:  تبيعه سيدنا فاشتراه

اللّه سبيل يف يؤذونه،وأعتقه أسلم من كل كان الرسول،وهكذا هلم قال :  حىت
النجاشي،هاجروا وآمن وآواهم فأكرمهم النجاشي عند إىل احلبشة إىل مث،فهاجروا

املدينة إىل باهلجرة الرسول اهلدىأمر إىل الناس يدعو هناك باجلهاد،وبدأ أمر مث
الغزوات أكثر يف وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى الرسول والذي،وجاهد أحد غزوة منها

الناس من مجاعة مع جبري بن عبداللّه وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى اللّه رسول فيها أمر
وقال اجلبل على هزمنا:  هلمباجللوس أو نصرنا إن خترجوا الرجال،ال رأى فعندما

انتصروا قد املسلمني أن معه ـزالذين بالغنائمن ليلحقوا يجرونَ اجلبل،لوا يف يبق مل و



 
 )( 

قليلٌ ونفر جبري بن عبداللّه على،إال ومحلوا الكرة ردوا ِقلتهم املشركون رأى فعندما
امل من وقتلوا سبعنياملسلمني وآِلِه،سلمني علَيِه اللّه صلى اللّه رسول رأس وشج

الدم،وسلم متسح عنها اللّه رِضي فاطمة وجهه،،وكانت عن ميسحه علي وسيدنا
اجلرح على ووضعوه احلصري اليت،وأحرق بدر غزوة ـزوقبلها املالئكةن فيها لت

.تقاتل

سهل جيي مل ال،الدين رسول اجلهادرجع من يوماً وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى لّه
ف يستريح أن ـزوأراد وقالن جربيل عليه ؟:  ل العهد نقضوا قد قريظة وبنو أتنام

وقال قومه يف وصاح اللّه رسول قريظة:  فقام بين يف إال أحد العصر يصلني ،ال
جاهدنا ال ؟ عملنا ماذا بالليل،وحنن صلينا عن،وال ينا وال مبعروف أمرنا وال

فيها الناس اونوا الصاحلة األعمال الكرة،منكر، لعب بنا يلعب أصبح ،الشيطان
النفوس جناهد علينا جيب اللّه سبيل يف جناهد مل علَيِه،إذا اللّه صلى اللّه رسول كان

فقال عمر مع يسري وسلم عمر:  وآِلِه ا،يا من اجلهادرجعنا إىل األصغر جلهاد
عمر،األكرب ـال ـق بالسيوف:  ف املشركني مع نتجالد كنا اللِّه رسول فقال،يا

وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى عمر:  الرسول عدوك،يا جنبيك بني اليت نفسك ا ،إ
بالقبيح تأمرك اليت .هي

ِلنفِْسِه{  يجاِهد فِإمنّا جاهد قاعدة،}ومن فيها وألفتها،والنفس هذبتها أنت إذا
اخلري على تعينك فهي :  التقوى

على شبَّ تهِملْه ِإنْ كالطفِل ينفَِطِموالنَّفْس تفِْطمه وِإنْ الرَّضاِع حبِّ
يفطموه سنتني بعد مخس،الطفل أو سنني أربع ابن وهو حىت بايرضع يرضع خلوه .وإذا



 
 )( 

ـروا ـظ نفسهان جماهدة يف اإلنسان يكون كيف الصبح صالة صلى،يف الرسول
يقول وسلم وآِلِه علَيِه ثالث:  اللّه قافيته على ويعقد الشيطان يأيت أحدكم نام إذا

فارقد:  يقول،عقد طويل ليل عقدة،عليك احنلت وتوضأ قام قام،فإذا وإذا
عقدة احنلت ومحد،وصلى قام النفسوإذا طيب وأصبح كلها العقد احنلت اللّه

كسالن النفس خبيث أصبح وإال جمرب،نشيطا قالوا،وهذا لو بكرة:  كيف
عيونك مفتح قدك أربع الساعة عدن إىل احلريو،مسافر عاد احلراوة ؟)١(وليلة ينام

العروس،ال باجتي مىت داري هو ما .قد

اللّه اشكر منت تنام،وإذا يوجعكيومك شي ال رأسك،خبري وال ضرسك ال
شيء مريض،وال كنت إذا ربك،كيف إىل وباترجع مسَّ  { ،باتصيح وإذا

ِإلَيِه مِنيباً ربَّه دعا ضرٌّ مجاعة،}اإلنسانَ يف الصبح تصلي إنك النعمة ما،فاشكر
الليل بايقوم لَ  { ،حد ناِفلَةً ِبِه فَتهجَّد الْلَيِل مقاماًوِمن ربُّك يبعثَك أَنْ عسى ك

.  } محموداً

والده على يقرأ كان البسطامي املُزَّمِّلُ{ :  أبويزيد أَيُّها أبوه} يا له ألنه:  قال
يزملوه الوحي جاءه إذا الولد،يغطوه:  أي،كان له:  فقال يقول ريب :  ملاذا

الْلَيلَ{ ِم الوالد} قُ قال لنبيها:  ؟ يقول الْلَيلَ{ :  للّه ِم يتهجد} قُ فقال،يريده
له:  الولد قال ؟ اللّه رسول كما تقوم ما أنته ابين:  وليه صاحب،يا رجل النيب

وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى اللّه رسول كما نقدر كا وحنن ونشاط وعزم فسكت،قوة
تعاىل،الولد قوله حىت معك{:  وقرأ الِذين ِمن له} وطاِئفَةٌ هم:  قال من أبة، يا

                                                                 
يطلق) ١( اسم ونواحيها أحور هلجة يف العروساِحلرِيو أو الزوج الزفاف،على حفل هي . واحلراوة



 
 )( 

األب قال ؟ الطائفة حممد:  هؤالء أصحاب قال:  قال،هؤالء ؟ الليل :  يقومون
قال:  قال،نعم ؟ هم كما تقوم ما أنت قوة:  وليه عندهم النيب أصحاب ذوال

وملكة نقدر،ونشاط ما الولد،حنن له حممد،أبةيا:  قال يتبع ال رجل يف خري ال
أصحابه .وال

ولد من اللّه الزمان،حياه عيال يف قياسكم الوالد،إيه إن مث ؟ هكذا بايقولون
األوىل الليلة وقام الولد بكالم الولد،اعترب سأله الصباح ؟:  ويف البارحة قمت هل

ولده،نعم:  قال قال:  قال ؟ معك قيمتين باتقدرعا:  ما وال صغري قال،دك
قال:  الولد ؟ فقط الكبار أو والصغار الكبار جيمع القيامة يوم الكبار:  ريب

قال الليل:  والصغار، يقومون والولد لوالد فصار ؟ بالنار يل .)١(أترضى

عام رجب من اخلامس يف اجلمعة ليلة تعاىل اللّه رمحه كالمه مبسجد١٣٨٥ومن
إ بعد احلداداجلامع علوي بن عبداللّه اإلمام بقصيدة الفقري :  نشاد

واَألدِب الفَضِل ذا يا لك الرُّتِبوِصيَّيت ِمن السَّاِمي تسكُن أَنْ ِشئْت ِإنْ

تعاىل اللّه رمحه احلبشي:  قال زين بن أمحد احلبيب يوصي حداد عبداللّه احلبيب
واأل الفضل أهل من أنه له له،دبويشهد :ويقول

الرُّتِب ................................. ِمن السَّامي تسكُن أَنْ ِشئْت ِإنْ
تبلُغها والغاياِت ـق ـب السَّ واَألرِبوتدِرك القَصد وتنالَ ـأً ـنَّ مه

                                                                 
يف) ١( ـةٌ ـت ـب ـثْ م بقيةٌ واملُذاكراِت((للمذاكرة املَواِعِظ .))كُرَّاِس



 
 )( 

له قال ؟ يعمل :  ماذا
مراِحمه ترجى الذي اإللِه للكُرِبالواحتقوى الكَشَّاف اَألحد د

كلها احملاسن مجعت اليت هي التقوى ألن ؟ فرقاناً،ملاذا له جيعل أن اللّه أراد فمن
بالتقوى فعليه والباطل احلق ـى،بني ـال ـع ت ـه ـلّ ال ـول ـق الذين{ :  ي أَيُّها يا

وي فُرقاناً لكم ـلْ ـع ـْ جي اللّه ـتَّقُوا ت ِإنْ سيِّئاِتكُمآمنوا عنكم أن،}كَفر فعرفنا
التقوى يف الفضائل وتعاىل،مجيع سبحانه اللّه أُوتوا{ :  يقول الذين وصَّينا ولَقَد

اللّه اتَّقُوا أَِن وِإيَّاكُم قَبِلكُم ِمن ـتاب وآِلِه،}الِك علَيِه اللّه صلى حممد حلبيبه ويقول
اللّهي{ : وسلم اتَِّق النَّيبُّ أيُّها .} ا

احلبيب قال :  ثُمَّ
للكُرِب................................. الكَشَّاِف اَألحِد الواِحِد

يهدين،سبحانه فهو خلقين الذي ويسقني،هو يطعمين مرضت،والذي وإذا
يشفني الدين،فهو يوم خطيئيت يل يغفر أن أطمع .والذي

أخرى آية يف وعال جل سبحانه واَألرض{ :  ويقول السَّماواِت خلَق أَمَّن
ـزوأَ أَنْن لَكُم كان ما بهجٍة ذات حداِئق ِبِه ـنا ـت ـب فأَن ماًء السَّماِء ِمن لَكُم لَ

يعِدلُونَ قَوم هم بل ؟ اللِّه مع أَِإله ؟ شجرها ـتوا ـِب ـن قَراراًأَمَّ. ت اَألرض جعلَ ن
بل ؟ اللِّه مع أَِإله ؟ حاجزاً البحريِن بني وجعلَ رواِسي هلا وجعلَ أَنهاراً ِخالهلَا وجعلَ

يعلَمونَ ال السُّوَء.  أَكْثَرهم ويكِْشف دعاه إذا املُضطَرَّ يِجيب .} أَمَّن



 
 )( 

الذي من املضطر إىل الشدايدانظروا من خيرجه الذي ومن ؟ اللّه،يدركه هو
وتعاىل واحدة،سبحانه خنلتني فرأى الربية يف دينار بن مالك خرج األيام من يوم

يابسة واألخرى حية النخلة،خضراء إىل احلية النخلة من يطري طائرا أو غرابا ورأى
وهكذا عظ،امليتة حيةً أعالها يف فرأى اليابسة النخلة فاهافصعد فاغرةً عمياء يمةً

العمياء احلية فم يف ويلقيه احلية النخلة من بالتمر يأيت وقال،والطائر مالك :  فتعجب
آدم بابن فكيف هذه احلية ضيع ما سبحانه اللّه قال،إذا كما .أو

ِلص كَِبريهم ـب ـت يكْ أن األفاضل أسالفنا عادة ومِمدُّهم،ِغِريِهمجرت
ِلمستِجيِزِهم ومأْذُونهم عن،ِلمستِمدِِّهم، األبناُء توارثه تقليداً ِلمِريِدِهم وشيخهم

األجداِد عن األعلى،اآلباِء األِب األجلى،إىل علَيِه،والفخِر اللّه صلى اللّه رسوِل
وسلم ش،وآِلِه فيه والتوجيهاتجيمعونَ القيمة والوصايا والعرب العظات من يئاً

الرياضية الصبغة ذات احلسية،الروحية واملكابدة النفسية قطع،واجملاهدة يف رغبةً
اُألمِنيَّة بلوغ حىت السري العلَِويَّة،طريق الطريقة شيوخ بلغها أسانيد،اليت ا ويضمنو

وبشاراٍت ا،وإشاراٍت أهِل الكمال،لكماالِتوشعاراِت سنِن على درجوا ،ممن
الوصال العوال،ومعارج وجذوةَ،واملراقي اهلدى قَبس واملريد املستمدُّ منها ليستقي

حال،االتصال كل يف عملياً دليالً .وتكون

احلسنِة السُّنَِّة هذه املستحسنة،وعلى اللّه،والنِّحلَِة رمحه الوالد لسيدي كان
وإجازاتتعاىل وصايا وآبائه أشياخه بعض وعِطيات،من ومواهب،وِمنح

وتذكاراً،وفُيوضات مناراً لنا فبقي األوراق حفظته ما منه،منها نستمد حياً ودليالً



 
 )( 

الباهر النور الطاهر،سنا احلب الزمان،وملع أحداث يف واندرس اندرج ما ،ومنها
ا وعدم اإلمكان بني الوصايا،إلمكانوضاع هذه من شيٍء على اليد وقعت وقد

املتعلقني احملبني بعض حبوزة احملفوظة،واإلجازات األوراق طيات بني وجد ما ومنها
املوجودة لدنيةً،واملذكرات علوماً حتتوي غنية،وكلها هنية،،وإشاراٍت وبشاراٍت

أمجعني ا ينفعنا أن تعاىل اللّه .نسأل

هذه صغريٍةفمن مذكرٍة يف الوالد سيدي خبط وجدته ما املكتوبة اإلجازات
سنة شعبان يف إليها دخوله عام أحور إىل حضرموت من معه جاء١٣٦٢اصطحبها

مثاله ما :  فيها
الصالح أهل من رجلٌ فيها أجازه وفاته قبل خاصة الوالد سيدي من إجازةٌ ،هذه

الرزق لتسهيل :  وهي
الكايف(( الكايف،اللّه كايف،قصدت لكل الكايف الكايف،وجدت وللّه،كفاين
مرات))احلمد .)١(أربع

الوالد سيدي الدنيا:  قال من مطلبنا وجل وأنيسنا وسلوتنا البار ولدنا أجزت
املشهور السكران بكر أيب بن علي مبا،)١(ونعيمها الوالد سيدي عليها علق مث

س((صورته خط من الوالدنقلته .)) يدي

                                                                 
مب) ١( املقام الصباحي الدرس مبجلس املباركة اإلجازة هذه قُرئت ـزملا الربكةن احلبيب ل

ب الترمجة نص قراءة ضمن السقاف أمحد بن املشهورعبدالقادر بكر أيب بن سقاف الولد لسان
أيب اجلد من الوالد سيدي فيه اجملاز الذكر هذا أن إىل اجليالين داود بن عبدالرمحن السيد أشار

تعاىل اللّه رمحه اجليالين عبدالقادر الشيخ التصوف شيخ لإلمام منسوب ـه،بكر أن إىل وأشار
املسمى كتابه يف الربانية((مثبت .))الفيوضات



 
 )( 

واإلجازات الوصايا باإلثبات،ومن التوجيهات،اجلديرة أحسن على احلاوية
العبارات،واإلشارات النيات،ولطيف ا،وصايف أوصاه اليت اخلطية اإلجازة تلك

العالمة احلبيب فيها الفهامة،وأجازه األسالف،والقدوة إىل،نسخة الداعي اإلمام
بقول السقافاللّه هادي بن حممد وفعله املتأخرين،ه اللّه،شيخ إىل الداعني وقدوة

الدين م،بأمر يف له الوالد سيدي زيارة خالل ـزوذلك شهرن يف سيئون مبدينة له
عام من البادية١٣٦٢رجب بأرض اللّه إىل الدعوة نشر إىل طريقه يف حيث،وهو

وح والتوجيه لالستمداد عليه مر أنه برأيهذكر األخذ اإلجازة،سن هذه فأعطاه
هادي بن ـد ـم ـح م بن عبدالقادر السيد لولده أيضا كتبها واليت املباركة

نصها،السقاف :  وهذا

نستمد ومنه للّه نعتمد،احلمد واحلفظ،وعليه والرعاية والعناية التوفيق ونسأله
وخيتار،والسالمة يشاء ما يفعل اللّه،واللّه األطهار،وصلى وآله حممد سيدنا على

األقمار اهلداة حممد،وصحبه بن عبدالقادر الولد فإن ألداء)٢(وبعد احلرمني إىل عزم
الكونني سيد وزيارة املأمول،النسكني سول،واللّه كل يبلغه بكل،أن وجيمعه

احلسىن،مأمول والعاقبة الصاحلة اِخليرةُ فيه مبا جيمعه ال،وأن والدنيايف دين

                                                                                                                                                    

اإلجازة) ١( يف املكتوب النص هذا من إال بالسكران بكر أيب اجلد لقب يعرف .مل
أربعةٌ) ٢( أوالد السقاف هادي بن حممد مل،وعبدالقادر،علي:  للحبيب وقد،وحسني،وسا

وغريها اآللة وعلوم الشرعية والعلوم والتربية األدب من نصيبه منهم كل ـان،نال ك ـث حي
األدبوالدهم يف ـنة احلس ـدوة والق والتدريس التعليم يف عصره إمام هادي بن حممد احلبيب

النبوية أجناله،واألخالق يف وينميها الفضائل هذه يبذر أن غرو يف،فال ـون مقيم اآلن وهم
احلجاز السنني،أرض بعض يف حضرموت إىل متفرقةٌ زيارات .وهلم



 
 )( 

التقوى،واألخرى مبالزمة ونوصيه والنجوى،ونأمره السر والشكر،،يف والصرب
اللّه إىل موصٍل طريٍق أفضل منه،وهو أفضل اللّه إىل توصل طريقاً علم لو الشيطان إن

عليها قوله،لوقف إىل أَيِديِهم{ :  فانظر بِني ِمن م ـ ـه ـنَّ ـي آلِت قول} ثُمَّ :  هإىل
شاِكِرين{ أَكْثَرهم تِجد يقل} وال مل وحسِّن،))خائفني((وال))صابرين((:  و

مجيعاً اخللق مع القائم،خلُقَك الصائم درجة يدرك احلسن اخللق صاحب ،فإن
ـزو والكربن واحلسد واألذى والبغض واخلديعة واملكر الغش إضمار عن صدرك ه

اللّ خلق من أحد أحد،هعلى وظلم غرينا وأمسى ترى،وأصبح وال للّه وتواضع
ذوقاً أحٍد على قدراً متواضع،لنفسك أنك ترى إليك،،وال أساء من إىل وأحسن

شكراً للّه أخلص فقد إليه أساء من إىل أحسن من إليه،فإن أحسن من إىل أساء ومن
كفراً اللّه نعمة بدل .فقد

أمورك كل يف وصدوركواعتمد إيرادك يف اللّه به،على فيما،واستعن واجتهد
منك اللّه يف،طلبه ِم((قال طُِلب((  :  ))اِحلكَ فيما وتقِْصريك لك ضِمن فيما ِاجتهادك

بِصريِتك انطماِس على دليلٌ التوراة،))منك آدم((:  ويف ابن لعباديت،يا خلقتك
تلعب بر،فال تتعبوتكفلت فال تطمع،زقك فال منه أكثر فال،ويف منه أقل ومن

ممدوحاً،جتزع عندي وكنت وبدنك قلبك أرحت لك قسمته مبا رضيت أنت ،فإن
ركض فيها تركض الدنيا عليك ألسلطن وجاليل فوِعزَِّتي به ترض مل كنت وإن

مذ عندي وكنت لك قسمته ما إال منها ينالك وال الرب يف آدم،موماالوحش ابن ،يا
خبلقهن أِعي مل و واألرضني السماوات لك أسوقه،خلقت رغيف ـين ـي ـِي ـع أَي

آدم ابن يا ؟ تعب غري من حمب،إليك لك حمباً،أنا يل كن آدم،فبحيب ابن ال،يا
غد بعمل أطالبك ال فإين غٍد برزق من،تطالبين فكيف عصاين من أنس مل إين

.))أطاعين



 
 )( 

الردى طريق وجانب الرضا طريق يف أنفاس،وِسر عدد على اللّه إىل والطريق
ثالثة،اخلالئق اللّه إىل الطريق وعارفون:  وأهل ومريدون العبادكثرة،عباد فطريق

ـالل ـض ال طرق وسائر الزنا من والتجنب الباطن،األعمال ختليص املريدين وطريق
ا عن والنفور الشوائب وبذل،ملشغالتمن تعاىل للّه القلب ختليص العارفني وطريق

رضاه طلب يف واآلخرة األمل،الدنيا ِقصر ذلك على كله،ويعني اخلري فيه ،فإن
كله الشرُّ طوله موسى،ويف مناجاة موسى:  ومن أَملَك،يا الدنيا يف تِطلْ ال

قلبك مين،فيقسو بعيد القاسي .والقلب

دينارو بن مالك القلب((:  عن قسوة من أعظم بعقوبٍة عبداً اللّه ضرب ،))ما
اللّه عن والغفلة النوم وحب الراحة وحب الطعام حب القلب قسوة يورث ،ومما
يده فوضع قلبه قسوة وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى اللّه رسول إىل زيد بن أسامة شكى

فقال صدره اللّهاخرج:  على عدوَّ علَيِه،فبكى،يا اللّه صلى اللّه رسول قال مث
وسلم القلب((:  وآِلِه قسوة من العني كثرة:  أي))مجود من القلب وقسوة

الغفلة من الذنوب وكثرة املوت،الذنوب، نسيان من من،والغفلة املوت ونسيان
األمل ال،طول على احلرص من األمل حب،دنياوطول من الدنيا على واحلرص

خطيئة،الدنيا كل رأس الدنيا ما،وحب على لآلخرة يبقى ما يؤثر أن للعبد فينبغي
الدنيا،يفىن الفاخرة،وهو واملقامات اآلخرة عن تصد ا بن،فإ عبداللّه احلبيب قال

احلداد :  علوي
ـى ـقَ ـب ت وال اُألخرى عِن ـاتصتلِْهي ـه ـب ـِن ـت ـاج ف حباٍل فُو



 
 )( 

املوت ِفطْره وجيعلْ الدنيا عن فلْيصم اآلخرة أراد الكربى،ومن الوالية فيدرك
ـزوالك العظمىن فسأله،ية اهلواء ويف البحر يف ميشي اآلدميني بعض بعضهم رأى

فقال أوصله الدنيا:  عما من يسٍري ال،بشيٍء عن نفسي وكففتفَطَمت شهوات
إليه دعيت فيما ورغبت يعين ال عما الصمت،لساين اللّه،ولزمت على أقسمت فلو

قسمي ألعطاين،ألبرَّ سألته .ولو

والصالح واخلري العلم أهل سفرك يف واجلُناح،واصحب البطالة أهل ،وجانب
مثّل األماثل جالس من رذّل،فإن األراذل جالس منوانظر،ومن القرآن يف ما إىل

وخالفهم وافقهم مبن واعترب األنبياء الرشد،قصص طريق إىل فاز اتبعهم من فإن
وارتدى،واهلدى هلك خالفهم م،ومن واقتد السلف احترمهم،فاحترم من فإن

وجنسه وقته أبناء على قدره اللّه رفع م وآِلِه،واقتدى علَيِه اللّه صلى وصيته ويف
الكفاية ملعاذ اهلداية،وسلم سبيل وسلوك النجاة أراد وآِلِه،ملن علَيِه اللّه صلى قال

معاذ((:  وسلم اللّه،يا بتقوى والك،أوصيك األعظم االسم ا ـزفإ ،املطلسمن
مطلب بكل الفوز وشدة،وفيها خوف كل من والوفاء،والنجاة احلديث وصدق

وأدا وبذلبالعهد الكالم ولني اليتيم ورمحة اجلوارح وحفظ اخليانة وترك األمانة ء
العمل وحسن اآلخرة،السالم وحب القرآن يف والتفقه اإلميان ولزوم األمل وقصر

اجلناح وخفض احلساب من للّه،واجلزع توبٍة بإحداث بالسِّرِّ،وعليك السِّرُّ
بالعالِنيِة ا،والعالِنيةُ أمر وحماسنهكذا األخالق مكارم إىل ودعاهم عباده للّه

أحوالك،اآلداب وسائر وأفعالك أقوالك يف للّه عدم،وأخلص مع العمل فإن
له مثرة ال األغراض ومع تعاىل،اإلخالص اللّه ربِِّه{ : قال ِلقاَء يرجو كانَ فمن

ربِّ ِبِعبادِة يشِرك وال صاِلحاً عمالً أَحداًفلْيعملْ م،}ِه يف تطمع ـزفال اللّهن عند لة



 
 )( 

امل تريد ـزوأنت الناسن عند كاملستخدم،لة اخلادم لغرض،فليس يعمل فالثاين
فقط،األجرة املخدوم ذات ألجل .واألول

العبادات أنواع وسائر والقربات الطاعات يف وصرفها األوقات حبفظ ،وعليك
والصل النبوية األوراد على الربيةوواظب خري عن الواردة وأوراد،وات وحزوب

العلوية السادة وخصوصاً الصوفية السادة كتبهم،وصلوات مطالعة ويف فيها فإن
الغفور العزيز اللّه إىل يقرب وما والنور هذا،اهلدى يف العنان إطالق يف حاجة وال

ويشفي،امليدان يكفي ما ونظم نثر من هلم وما السلف كتب يف ما.فإن وخالصة
ذميم خلق كل عن التخلي كرمي،فيها خلق بكل دينك،والتحلي اللّه واستحفَظَ

عليه اللّه استحفظك ما وسائر عملك وخواتيم احلفظ،وأمانتك اللّه ونسأل
واالستقامة،والسالمة العافية تصحبك ولك،وأن معك اللّه يكون الرسول،وأن ،مث

الفحول السلف الترحاليف،مث ويف احلط ويف املعىن ويف حال،احلس كل ويف،ويف
والبحر الرب يف والسفر واحلضر واملنام وهادياً،اليقظة وكافياً معيناً لك يكون ،وأن

الوكيل ونعم احلسب التكالن،فهو املستعان،فعليه وشان،وهو حال كل .يف

إج اإلجازة فيه يل صحت فيما الولد أيها عامٍّوأجزتك أو خاصٍّ يف خاصةً ،ازةً
العليم اخلبري اللّه إىل يقرب وما والتعليم الدعوة نشر يف عين تجيز أن لك ،وأذنت

املؤمنني من وجيعلنا وإياك ويرمحنا وإياك يعطينا أن رحيم،ونسأله باملؤمنني ،فإنه
العاملني رب للّه احلمد أن دعوانا وشغ،وآخر عجٍل مع مقابلٍةوهذا وعدم باٍل ،ل

النصيحة بذل فالقصد وتفَقدوه باملعىن والنجاح،ِاقرؤوه الصالح فيه ما إىل والدعوة
واألرباح وهداك،والفالح هدانا يتولّى وآِله،واللّه حممد سيدنا على اللّه وصلى

وسلم .  وصحِبه



 
 )( 

علوي السقاف حسن بن هادي بن حممد
حرر

شو سنةمنتصف ١٣٦٢ال

آنفاً املذكورة اإلجازة ا استنتسخ اليت مذكرته يف الوالد سيدي حتته :  وكتب
األصل(( عن ابنه،نقالً ألخينا الوصية سنة،وهذه رجب شهر ١٣٦٢ويف

الوصية هذه حوته مبا وأجازين وألبسين بسيئون عنها،،مررت يستغين ال مؤمن فكل
للعمل املوفق فيه،واللّه مبا والعمل العلم ارزقنا .))آمني،اللهم

ضمن الوالد لسيدي احملضار أمحد بن مصطفى احلبيب كتبها أخرى إجازةٌ وهذه
املوضع هذا غري يف كاملةً أثبتناها مطولٍة احلبيب،رسالٍة هذا من له حصل وقد

عام من رجب شهر يف عليه مروره حني اإللباس خرج١٣٦٢اإلجازة منعندما
القبلة أرض يف تعاىل اللّه إىل الدعوة نشر بغرض منفرداً نص،حضرموت هو وهذا

بعد مصطفى احلبيب من الوالد لسيدي املبعوثة الرسالة ضمن املكتوبة اإلجازة
أحور يف الوالد سيدي :  استقرار

العيدروس عبداللّه بن بكر أيب القطب الشيخ عن الكالم بعد مصطفى احلبيب كتب
قالوأ أن إىل اللّه إىل الدعوة نشر سبيل يف حضرموت من بالرحلة سبق قد :  نه

األثر على األثر طرح األغر،وقد النجيب،عليٌّ السيد ابن،الولد احلبيب
احلبيب ابن العالمة،احلبيب الربكة اإلمام والده ابن بكر أيب املرحوم أخينا ابن علي

وفعله بقوله اللّه إىل ومالهالداعي ومهته،وحاله ونيته بن،وعياله علوي الوالد
املشهور وبعلومه،عبدالرمحن به اللّه عليه،،نفعنا وقرأنا عنه وأخذنا به اتصلنا وقد



 
 )( 

وواكلناه الغنا،وسايرناه ترمي يف عنده إىل وجئنا عندنا إىل وأجازنا،وجاء وأضافنا
والت الذكر ويف العلم طلب يف عامةً األخالقإجازةً وحسن ـاء،ذكري ـج ـت واالل

اخلالّق واجلرب،إىل ر،والصرب وال قهر النهر،وال يفيض الشهر،حىت ،ويستدير
أهلنا من وغريه احملضار، أمحد الوالد به أجازنا ومبا علوي الوالد بإجازة وأجزناكم

باجلميع،األخيار اللّه نفعنا بانعد ا،وكم وعليكم علينا كلوأعاد يف واجلمالة جلميل
للجميع انتهى. حالة

لعام الوالد سيدي مذكرة العالمة١٣٩٠ويف من اإلجازة هذه أثبت اهلجرة من
السقاف عبداللّه بن علوي :  السيد

للّه احملروسة٢٣بتاريخ،احلمد عدن ببندر العالمة١٣٩٠القعدة بالسيد التقيت
وأجازين السقاف عبداللّه بن وسلفهعلوي أهله أجازه ما مجيع يف خاصةً إجازةً

الكرام املشهور،ومشاخيه عبدالرمحن بن علوي اجلد سيدي يف،منهم وذلك
سيما ال الست هو))مسلم((و))البخاري((األمهات كما مروياته مجيع ويف وغريها

يده خبط املنظوم،مثبت البخاري اإلمام إىل سنٍد نظم،وأقرِب من احلبيبوذلك
السقاف عبيداللّه بن اإلجازة،عبدالرمحن صورة :  وهذه

ومنح فتح ما على الرحيم الرمحن اللّه حممد،بسم سيدنا على والسالم والصالة
وصحبه باحلكمة،وآله اللّه إىل الداعي العالمة اللّه يف أخي مين طلب فقد وبعد

الكب اإلمام ابن بكر أيب بن علي احلسنة أنواملوعظة املشهور عبدالرمحن بن علوي ري
مشاخيي فيه أجازين فيما علوي،أُجيزه احلبيب والده مقدمتهم لست،ويف أين ورمبا

أُجيز أن عن فضالً أُجاز ألن يرض،أهالً فلم له احلق،واعتذرت من علي له أن ومبا
مشاخيي من اإلجازة فيه يل صحت فيما أجزته فقد أدائه على أقدر ال باإلجازةما



 
 )( 

ريب ورضاء األجل يقرب عندما اخلامتة حبسن يل يدعو أن اللّه وأرجو واخلاصة العامة
التوفيق مع .عين

اللّه إىل الفقري عِجالً وِجالً كتبه
السقّاف عبداللّه بن علوي

عنه اللّه عفا
بتاريخ احلرام٢٤وذلك القعدة ذي

عدن ١٣٩٠بندر

ت اللّه رمحه مذكرته لعامويف بن١٣٩٢عاىل حممد العالمة السيد كتب اهلجرة من
ا صور هذه الوالد لسيدي خطيةً إجازةً األهدل شعيب :  أمحد

ِم الرَِّحي الرَّمحِن اللِّه ِبسِم
طلب من املانح الواهب للّه والعرب،احلمد العجم سيد على والسالم ،والصالة

أ ومن بإحساٍن وتابعيهم وصحبه آله بشيخنا،حبوعلى االجتماع كان فقد وبعد
الزاخر احلسيين،البحر العلوي بكر أيب بن علي السيد احلبيب الشيخ الكامل الويل

األربعاء يوم يف املكرمة سنة٢٠مبكة احلرام احلجة ـزمب١٣٩٢ذي أيبن أخينا ل
ا عافاه املالكي عباس بن علوي السيد النرباس العالمة شيخنا بن حممد تعاىلاحلسن للّه

وعموماً خصوصاً كلهم السادة بركات من طليب،ونفعنا فلبى اإلجازة منه وطلبت
أمحد السيد اإلسالم فخر اإلمام ثبت إىل فيها وأحالين مطولةً حافلةً إجازةً يل وحرر
املسمى احلضرمي العلوي مل سا بن بكر أيب الشيخ ابن اهلدار عبداللّه بن حمسن بن

ـ الفري((ب وأنا،))دالعقد له إجازٍة بتحرير وكلفين علي أمر يل اإلجازة حترير بعد مث



 
 )( 

لذلك أهالً أكن الشأن،مل هذا أهل من أنا ؛،وما امليدان ذلك فرسان من وال
األدب سلوك من خري األمر امتثال القائل،ولكن بقول :  وسأتشبه

ِمثْلَهم تكُونوا مل ِإنْ الفتشبَّهوا فَالحِإن بالكراِم تَّشبُّه

أجازين:  فأقول كما تالدةً خالدةً وعامةً خاصةً إجازةً املذكور السيد أجزت إين
باعلوي وآل القدميي وبنو األهدل بنو األعالم مشاخيي ثبت،بذلك يف أجيزه كما

الزبيدي األهدل مقبول عمر حيىي السيد الدنيا احمل،مسند العالمة حفيده ثبت ققويف
الزبيدي األهدل عمر بن حيىي بن سليمان بن عبدالرمحن السيد األجل املدقق والبحر

يف تعاىل اللّه الرَّحياين((رمحهم والرَّوِح اليماينّ اليواِقيِت((ويف،))النَّفَِس ))ِعقِْد

احلبشي عمر بن عيدروس ثبت،للحبيب الشارد((ويف عابد))حصر حممد للشيخ
املدينال رسول،سندي حممد اللّه إال إله ال ألف مائة األهدل الثقب يف أيضاً وأجزته

واحد نفَس يف وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى أكثر،اللّه أو أقل أو يوما أربعني يف يقرأ
النشاط وهكذا،حبسب ثانيا تعوده العدد مت اللّه،فإذا صلى النيب إىل فيه سند ويل
وسلم وآِلِه صاحب،علَيِه ذكرها كما فوائد أربع اليماين((وله إجازته))النفس يف

سنة يف األهدل عبدالباري بن احلسن األربع،١٢٢٠جلدنا الفوائد من:  ومن أن
األربع هذه له حصل األهديل الثقب على :  داوم

الع:  األوىل يف بالنور مكتوبةً اجلاللة يرى .رشأن
ميوت:  الثانية أن قبل اجلنة يف مقعده عن .يكشف
احلالل:  الثالثة ألكل .يوفق
املوت:  الرابعة عند اخلامتة له .حيسن

السيد العالمة شيخي ألقمين كما املشهور بكر أيب بن علي السيد سيدي وألقمت
سنة املتوىف اللّه رمحه الزبيدي األهدل عبدالرمحن بن أمجعني،ر١٣٨٨علي اللّه محهم



 
 )( 

وحتركاته وجلواته خلواته يف دعواته من ينساين ال أن املذكور سيدي من وأرجو
املسلمني ومجيع وأحبائي وملشاخيي األمني،وسكناته حممد سيدنا على اللّه وصلى

العاملني رب للّه واحلمد أمجعني وصحابته الطاهرين .وآله

يف ١٣٩٢ / ١٢ / ٢١وحرر
عجالً األقلكتبه العبد خجال وقاله

حمل كل يف والعلماء العلم خادم حراز قضاء مدارس ومفتش وجبيل بتهامة العام املرشد
األهدل شعيب أمحد )١(حممد

آمني عنهم اللّه عفا

احلاوية اإلجازة هذه وجدت والشوارد الفوائد ا جيمع اليت مذكراته إحدى ويف
طه بن ـور ـه ـش م أمحد احلبيب الوالدمن لسيدي سيدي،احلداد كتب وقد

صورته ما عليها :  الوالد
يف اللِّه إىل الفقري على ا من احلداد طه بن مشهور أمحد احلبيب من إجازةٌ هذي

يف وصحبه آله وعلى والتسليم الصالة أفضل صاحبها على املنورة سنة٢٩املدينة حمرم
خريا١٣٩٣ً اللّه بكتابت،فجزاه أن،هاوأمرين بعد الشريفة بيده أمضى الذي وهو
اإلجازة،أجازين هي :  وهذه

ِم الرَِّحي الرَّمحِن اللِّه ِبسِم

                                                                 
سنة) ١( خالل املذكور بالسيد ـزمب١٤١٥التقيت جبدةن احلداد طه بن مشهور أمحد احلبيب ـر،ل فس

احملروسة،بالترمجة جدة مبدينة األسبوع دورة يف تقام اليت العلم مدارس أحد يف ذلك .وكان



 
 )( 

حممد سيدنا وعبده رسوله على والصالة تعاىل اللّه حبمد اإلمالء به نستفتح ما أول
وااله ومن وصحبه أهل،وآله إشارة أو فائدة من كتابته كتابته تنبغي ما بكتب منيهامث

مجعها من الثواب رجاء غريي من ا اختر أو أو،املوىل عليها نظره وقع من وانتفاع
غري،مسعها يقرها ال وشواغله بالبله كثرت الذي الزمن هذا غري يف السوانح فإن
الصَّيد،القَيد به تكاثر وقد وخارجيٍة،فكيف طرفاها، يلتقي ال داخليٍة نوائب من

صوٍب كل فاهامن من،فاحتٍة راجيا خاطري يف سنح ما كل أقيد أن رأيت لذلك
والتسديد التوفيق جميد،اللّه محيد .إنه

ِم الرَِّحي الرَّمحِن اللِّه ِبسِم

القلوب أقفال فاتح للّه الغيوب،احلمد لنفحاته،مبواهب التعرض ذوي ونافح
املطلوب أراد،بغاية من الظن حسن إكسري احملبوبومانح ونيل املبني الفتح ،له

الوجود زين مل العا إجياد قبل املصطفى اخلامت الفاتح حممد سيدنا على والسالم والصالة
الشهود املوعود،وجملى اليوم إىل وتابعيهم وصحبه آله وعلى عليه اللّه .صلى

الطلب وصدق اجلوهر وصفاء الظن حسن محل فقد النجيب،وبعد ،الولد
ـصيباملست ـع ـت وال بالفرض النيل وكمال الكمال لنيل الواعي،حق الداعي

مسعاه طاب املشهور عبدالرمحن بن علوي بن بكر أيب بن علي يلتمس،العالمة أن
اإلجازة فيه تصح فيما واإلجازة األخذ احلداد طه بن مشهور أمحد العاجز عمه من

وأوراد وطريقة وعمل وعلم ودراية رواية ل،من إالوهي يدركه ال شأو احلق عمر
رفيع إال يقتدره ال وغارب مِليٌء،ضليع، مالك يحِرزه إمنا كان،وتحِويلٌ لذلك



 
 )( 

أهله إىل األمر ورد عنها اإلحجام ملثلي من،األوىل ا ظفرت اللّه حبمد أني على
موطين حضرموت من البالد أقطار يف أَِجلة .مشايخ

س عن أخذت ببلدوقد الثاوي احلداد عبداللّه بن صاحل القطب والدي وعم يدي
آخر عليه ختمت العريب اجلنوب من اإلمامني،حفظاً))األلفية((نصاب سيديَّ وعن

احلداد طاهر ابين وعلوي عبداللّه ـيِّريِن النَّ الكثري،العلَمني عليهما وقرأت لزمتهما
العلم فنون طه،من املنيب والدي احلدادوعن علي سند،بن يف بذكرها أعتز وعمن

بن علي بن بكر أيب بن عمر بن طاهر احلبيب بنت صفية الصاحلة والديت مشاخيي
العارفني كبار عن اآلخذ احلداد علوي بن عبداللّه احلبيب اإلرشاد قطب ابن علوي

العمودي عيسى بن سعيد الكبري والشيخ والدها زار فَت،ممن من أول رتِقيفهي ق
العلم بلبان احلداد،وغذّاين طاهر بن عمر املنيب العارف وخايل سيدي وعن،وعن

العمودي باطوق عمر عبود الزاهد الربكة اإلمام،الشيخ سيدي عنهم أخذت وممن
احملضار أمحد بن مصطفى وحسني،الكرمي احملضار هادون بن عبداللّه األجالء وساديت

وال احملضار حامد آلبن وحسن وحامد عبداللّه بن وحممد أمحد بن عمر احملقق عالمة
بلخري حممد والشيخ دوعن،البار من باللّه،هؤالء العارف سيدي الغنا ترمي ومن

العيدروس عيدروس بن املنيب،عبداللّه العارف واحلبيب
املشهور عبدالرمحن بن الشاط،علي عمر بن عبداللّه اإلمام العالمة ،ريوسيدي

يف اإلذن يل أوسع الدين شهاب بن عبداللّه بن علوي البقية ـالذ ـم ال ـدي ـي وس
الكاف حسني بن بكر أيب الربكة والسيد املنيب،اإلجازة، العالمة ـدي ـي وس

حفيظ بن مل اآلن،سا املقيم مسيط بن أمحد بن عمر املالذ املنيب العالمة وسيدي
حممد،)١(بالشحر العالمة بافضلوالشيخ عوض األعالم،بن السادات سيئون ومن

                                                                 
نفسه) ١( اللّه رمحه وحمِييها وقاضيها زجنبار درَّةُ اإلجازة،وهو وقت بالشحر كان .ولكنه



 
 )( 

السقاف هادي بن وحممد عبدالرمحن بن احلبشي،أمحد علي بن واملنصب،وحممد
احلبشي ـداللّه ـب ع بن عمر القدر حممد،العظيم املنيب العالمة السيد حريضة ومن

العطاس مل سا عقيل،بن بن عبداللّه املتواضع السر ذي احلر،والسيد منيومن
باجنيد سعيد بن عمر الشيخ سيدي بن،الشريفني عيدروس املالذ العارف وسيدي

العطاس اخليل مل سا بن حممد اجلليل والسيد البار، مل الوالية،سا برداء واملستتر
الشَّشَّاء عبدالغين الشريف العلم أمحد،)١(وخدمة الشريف اجملاهد اجلليل والسيد

باملدينة،السنوسي بسندمهالقيته واملاء التمر األسودين على وأضافين وأجازين ،املنورة
الكتاين عبداحلي حممد السيد العصر مسند رسالة،وعن يف امسي وكتب مبكة لقيته

الويل واحلبيب احملضار أمحد بن حممد املالذ العالمة احلبيب جاوة ومن ـه، ـازت إج
العطّاس حمسن بن احل،عبداللّه اخلليفة ذيوسيدي وأخيه احلداد حممد بن علوي داد

احلداد حممد بن حسني املالميت عبدالرمحن،السر بن علي املعمر الداعي والسيد
اهلدار،احلبشي حمسن بن أمحد الغوث احلبيب إليه وانقطعت عنه أخذت من ،وآخر

ع بن صاحل الشرقية إفريقيا يف العلم دعوة ناشر العالمة السيد إفريقيا مجلومن لوي
المو ببلد الثاوي مل،الليل سا بن بكر أيب الشيخ ابن حسني بن أمحد الصاحل والسيد

اآليدين أمحد اجملذوب الصومال،والشيخ من راوا ببلد األمحدي طلحة .والشيخ

باألخذ أذكرهم ال ممن وغريهم األعالم هؤالء من للّه واحلمد ظفرت فقد
ولفظاً ومساعاً قراءةً القومواإلجازة وكتب واألصلية والسنة الكتاب علوم يف وكتابةً

واألسانيد الشهرية األثبات عن املتلقاة وأسانيدهم ترامجهم حبسب وأورادهم م وحزو
أجلها،اخلطرية الآلل((ومن اليواقيت((و))عقود اجلهبذ))عقد للحبيب كالمها

                                                                 
املع) ١( روض املستجيز املالكيووالد عباس بن علوي سيدي مكة مل عا واآلداب ـقطت،ارف أُس

حاشيةً أثبتناها مث الوالد، ولسيدي له تكررت اإلجازة لكون املنقول األصل عن اجلملة .  هذه



 
 )( 

احلبشي عمر بن عيدروس املسند اإل((و،املكني حفيظ))لهمنحة بن مل سا ،للحبيب
كتاب عليه اشتمل واملنن((وما حسن))املواهب بن أمحد بن علوي العالمة لسيدي

الناظر((و،احلداد احلداد))قرة طاهر بن عبداللّه العالمة اجلامع((و،لسيدي ))الثبت

احلداد طاهر بن علوي العالمة األسرار((و،لسيدي العارف))فيض باللّهللشيخ
ـودان ـاس ب أمحد بن اإلمام،عبداللّه ـن ع رووه مبا مشاخيي عن ـه أروي ـا وم

ـٍت ـب وثَ إسناٍد من العطاس حسن بن أمحد املكني ـذ ـب ـه ـج رووه،ال ومبا
عبداللّه سيدي اإلرشاد قطب الواسع والبحر اجلامع احلرب عن إسناد من به واتصلت

احلداد علوي اهلندوانواحلبيب،بن عمر بن عبداللّه،أمحد بن عبدالرمحن واحلبيب
.بلفقيه

و امليمون الولد أجزت ـزوقد مرادهن على هؤالء،لت به أجازين مبا وأجزته
ودراية رواية من والعالنية،األعالم السر يف اللّه بتقوى له يف،موصياً والتواضع

والفعل واهلزل،القول اجلد يف والغىنوال،والصدق الفقر يف على،قصد واإلقبال
وتشمري جبد العلم والكبري،طلب الصغري يف الظن وهناك،وحسن والده أثر واقتفاء

واإلكسري اخلمس،الفتح اخلمس،واغتنام على املخصوص،واحملافظة واالتباع
وجلواته،باخلمس خلواته يف دعائه من ينساينَ ال النجح،وأن كمال راجياً

وسلمو وآِلِه وعلَيِهم علَيِه اللّه صلى حممد حبق والكرامة، والفتح .االستقامة،

احلداد طه مشهور أمحد

السيد من املتنوع اجلمع ذات الكراسات إحدى يف مكتوبةٌ إجازةٌ اإلجازات ومن
املشهور بكر أيب بن علي الوالد لسيدي السري حممد بن ا،حامد صور : وهذه



 
 )( 

الرحيم الرمحن اللّه بسم
على{  فانصرنا موالنا أنت وارمحنا لنا واغِْفر عنا واعف ِبِه لنا طاقةَ ال ما تحمِّلْنا ال ربَّنا

الكَاِفِرين }القَوِم

الشامل فضله على للّه املتواصل،احلمد سيدنا،ومدده على والسالم والصالة
واألو األواخر سيد األماثل،ائلحممد الكرام وتابعيه وصحبه آله الولد،وعلى ومنهم

األفاضل أسالفه مسلك أعذب،السالك أسالفه شراب من اللّه شاء إن الشارب
اآلمل،املناهل اللّه بلّغه املشهور علوي بن بكر أيب بن العمل،علي له ،وأصلح

الكُمَّل أسالفه مسلك به .آمني،وسلك

فقد بعد الفقريأما بعبده الظنَّ النفري،أحسن يف وال العري يف له ليس حامد،الذي
الليل مجل باحسن السري حممد اللّه،بن إىل الداعي إليه املومى ـد ـول ال ذلك

املشهور عبدالرمحن بن علوي احلبيب شيخنا ابن بكر أيب بن علي والْتمس،ورسوله
ذلك يف عليِه وأَلَحَّ اِإلجازةَ ظنهمنه حلسن مساعدته إال يسعه .فلم

علوم:  فأقول من ودرايته روايته يل تصح ما كل يف املذكور الولد أجزت
على حتتوي مطلقةً عامةً إجازةً إليه يقرِّبه ما وكل اللّه إىل ودعوة وأوراد وأعمال

إليها والسند الست السر،األمهات مل سا بن حممد احلبيب والدي من يوأعاله
احلبشي،ومشاخيي حممد بن علي واحلبيب احلبشي عمر بن عيدروس احلبيب ومنهم

وشاميني ومصريني مكيني من وغريهم العطاس حسن بن ـد ـم أح ـب ـي ـب واحل
السري مل سا بن حممد والدي ثبت اشتمله ما املوىل،حسب رضا فيه ما بكل وأوصيه



 
 )( 

دعو من ينساين ال وأن والنجوى السر يف توجهاتهومراقبته يف على،اته اللّه وصلى
وسلم وصحبه وآله حممد .سيدنا

سنة حجه عام يف املنورة املدينة يف ١٣٩٠قاله
السري حممد بن حامد مواله عفو راجي

الليل مجل باحسن

تكرار يف أيضاً أجازه أينما((وقد وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى اللّه رسول جاه يف أنا
لعام،))كنت اللّه رمحه مذكرته احلبيب١٣٩٣ويف من إجازة نص كتب

علَيِه اللّه صلى اللّه رسول على الصالة هذه قراءة يف العيدروس شيخ بن عبدالباري
وجع به من على وسلم لكل((وآِلِه وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى اللّه رسول حممد سيدنا

مل عبدالباريوق))أ احلبيب ترمجة يف ذكرها سبق .د

مثاله ما منها صفحة يف الوالد سيدي كتب ذكرها السابق الفوائد كراسة :  ويف
احلامد حمسن بن صاحل احلبيب من ـرةٌ مبشِّ

سنة١٣بتاريخ املذكور١٣٩٠احلجة صاحل باحلبيب األقطاب،اتفقنا من وهو
الكمَّل األ،والرجال ورثة مىن،نبياءوهم يف احلرام اللّه بيت حججت عام وذلك

األمهات ويف مروياته مجيع يف علينا ا ومنَّ اإلجازة منه طلبنا أن وبعد التشريق أيام
األبيات ذه ا لنا أتى اللّه إىل الدعوة ويف وغريها :  الست

السنني بكل مكة إىل بعودة اللّه ـزيا كلن يف القلب حبيب طه ور
تبني والكرامة جمابة بدعوة اللّه ودينيا دنيا األحوال مجل الكرم با يا



 
 )( 

يعني النوائب يف وربك بلغتوا يقنيانتو ذا شف باحيصل بلغ من كل
فطني يومه األقوال يكتب بوعمر حنيشف كل يف املختار على صاليت والفي

السنني بكل الداجي يف الربق يلمع ما

أجازن وسلممث وآِلِه علَيِه اللّه صلى النيب على الصالة هذه يف عنها،ا وأخربين
احلاضرين أحد وهو سري حممد بن حامد صلى:  السيد النيب على الصالة هذه أن

جالس وهو شخصه يرى وال صورته يسمع شخص عليه ألقاها وسلم وآِلِه علَيِه اللّه
احملراب أو١١وتقرأ،يف اية٤١مرة ال ما أو الكروب،مرة وبشَّرنا،لتفريج

عظيمٍة املسلمني،ببشاراٍت فيها اليت الكروب وتفريج القبول وهذه،وأعظمها
الذنوب:  الصالة ا تغفر صالةً حممد سيدنا على صل القلوب،،اللهم ا وتصلح

الصعوب ا وتلني العصوب ا وص،وتنطلق آله منسوبوعلى إليه ومن . حبه

السالفة املذكرة ذات يف تعاىل اللّه رمحه سيدي حصلت،وكتب أخرى إجازة نص
عام من احلجة ذي شهر يف فدعق حممد بن حسن السيد من املكرمة١٣٩٠له مبكة

مثاله،)١( :  وهذا

سنة احلجة يف حجنا عام يف علينا به اللّه من ا١٣٩٠ومما املكرمة إلجازةمبكة
فضل حمسن األخ بصحبة فدعق حممد بن حسن الوالد سيدي من واخلاصة العامة

                                                                 
الثالثاء) ١( يوم يف السيد هذا مبكة١٤٠٠رمضان٣تويف ودفن اهلجرة ـيدي،من س حضر وقد

عليه الصالة .الوالد



 
 )( 

فدعق عبداللّه بن ناصر فقال)١(واألخ معتمرون وحنن اجلمعة يا:  يوم أجزتك لقد
الدعوة ويف الست األمهات ويف مرويايت مجيع يف خاصةً إجازةً واحلاضرين علي ولد

إجا يل تصح ما كل ويف اللّه الكرامإىل مشاخيي عن بن،زته علوي احلبيب وأوهلم
ترمي وأهل جباوة الساكنني السادة من وغريهم احلداد خاصةً،حممد إجازةً وأجزتكم
وغريها واملدينة مكة يف مشاخيي مجيع به أجازوين ما كل والعراق،يف مصر أهل ومن

عامة،وغريهم احلديث ويف الست األمهات يف .وذلك

قبلن وصافحناهوقد اإلجازة اللّه،ا صلى النيب على الصالة هذه يف أيضاً وأجازنا
وسلم وآِلِه عليه: علَيِه واألرضني السماوات أهل صالة صل رب،اللهم يا وأَجِر

واملسلمني أمورنا يف اخلفي كتباً،لطفك لنا وأهدى كثرية مببشراٍت بشرنا ،وأيضاً
بقوله ذلك يفع:  وأردف املكتوبة بوصييت احلسان((ليكم ))الفوائد

مبا) ٢( فأجزتكم
أمحد شيخي البن وإجازيت سالمي وبلغوا سيوجد ومن أوالدكم أجزت كما فيها

.باجحدب

يف مثبتٍة إلجازٍة خطيةٌ صورةٌ الفريد((وهذه حمسن))العقد بن أمحد للحبيب
أبابكر اجلد سيدي عن نقلٌ وفيه املشهوراهلدار، علوي سيدي،بن وجدها وقد

مبكة السادة أحد عند املذكور الثبت ضمن مثاله،الوالد ما به:  فكتب اللّه منَّ ومما
                                                                 

فدعقأجا) ١( حسن احلبيب فيه أجازه ما كل يف فدعق عبداللّه بن ناصر السيد ـد،زنا بع وذلك
الترمجة يف املثبتة اإلجازة نص عليه بن،قراءتنا حممد واحلبيب للفقري اإلجازة وكانت
عام من احملرم شهر يف بصري بن النبوية١٤٠٤عبداللّه اهلجرة .من

ال) ٢( بعناية قدمية طبعة طبع تعاىلوقد اللّه رمحه خملوف النبوية،شيخ األوراد يف كتاب ذيله،وهو
ألوالده ووصيته .بإجازته



 
 )( 

الكتاب على وقويف الفريد((علي حمسن))العقد بن أمحد السيد إليه إليه وصل فيما
ا،اهلدار املشهور عبدالرمحن بن علوي اجلد سيدي عن نقَلَ قراءةوفيه يف إلجازة

البخاري(( اإلمام مسلم((و))صحيح قراءة،))صحيح يف مشاخيي أجازين صحيح((وقد
البخاري م((و))اإلمام ـ ـل ـس م الوالد،))صحيح سيدي أجلهم ومن

املشهور عبدالرمحن بن علوي بن بكر أيب وسيدي الشاطري عمر بن ولذلك،عبداللّه
اليت العبارة أنقل أن املذكورةأحببت اإلجازة :  ا

ـ ب أُجيزه أن املشهور علي بن أبوبكر الولد مين التمس فقد بعد صحيح((أما
البخاري مسلم((و))اإلمام اإلمام املذكور،))صحيح أبابكر الولد أجزت فقد

مشاخيي به أجازين كما املذكور وبركيت،بالصحيح سيدي األستاذ العالمة منهم
الشيخ
العزبحممد حممد خفاجي،بن علي الشيخ عن يرويه خامتة،وهو عن يرويه وهو

الكبري األمري الشيخ العالمة السَّقاط،احملققني الشيخ عن يرويه عن،وهو يرويه وهو
الربكات أيب عن احلاج بن أمحد سيدي شيخه عن سعادة ابن طريق منها طرق عدة

أ عن الفاسي حممد سيدي بن يوسف يسسيدي آل عبدالرمحن بن حممد عبداللّه يب
بن أمحد القاضي عن املغريب عبداللّه أيب عن العوزي عبداللّه عن زروق سيدي عن
أيب عن سعادة بن عبدالعزيز عن خرية أيب عن الطربي الرضي عن اخلزرجي حممد
أيب عن اهلروي ذر أيب عن الباجي اإلمام عن الصويف علي أيب عن سعادة بن عبداللّه
يوسف بن حممد عبداللّه أيب اإلمام عن السَّرخِسي احلموي محويه بن عبداللّه حممد

البخاري إمساعيل بن حممد جامعه عن مسلم((وأما،الفربري عن))صحيح أرويه فإين
عن اخلفاجي الدين نور شيخه عن العزب حممد بن حممد أعين أيضاً املذكور الشيخ

الكبري األمري العالمة إبراهيمشيخه الشيخ تعاىل اللّه ويل عن السقاط شيخه عن



 
 )( 

نور الشيخ عن األجهوري علي الشيخ عن املالكي الفرقادي أمحد الشيخ عن الفيومي
عن التَّنوخي عن البلقيين عن السيوطي احلافظ عن العراقي الدين

منده بن الرمحن عبد احلافظ عن نصر بن علي احلسن أيب عن محزة بن عنسليمان
احلجاج ابن مسلم اإلمام عن النيسابوري مكي عن عبداللّه بن حممد بكر أيب احلافظ

النيسابوري .القشريي

مثاله ما تعاىل اللّه رمحه خبطه وجدت أخرى مذكرة :  ويف
مالك :  لإلمام

ـِق ـي ِض كُل ِمن نجِّين اجلميِعإهلي موىل املصطفى جباِه
ـن ـِدي م يف يل قَراراًوهب ـِه البقيِعـِت يف دفناً ثُمَّ وِرزقاً

مل سا بن بكر أيب الشيخ ابن اهلدار عمر بن هدار السيد فيها  . )١(أجازنا

لعام تعاىل اللّه رمحه مذكرته يده١٣٩٢ويف خبط مكتوبة اإلجازة هذه وجدت
فدعق حممد بن حسن السيد فيها املكتوب،أجازه صورة :  وهذه

فدعقهذ حسن الوالد فيها أجازنا وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى النيب على صالة :  ه
أعظم(( وهو األعظم االسم له من يا أقدم،اللهم وهو الِقدم على تقدم من يا،يا

أعلم وهو معلوماً أحداً ليس احملفوظ،من اللوح به جرى لك هو اسٍم بكل نسألك
تص،والقلم علمتهأن ما شر تكفيين وأن وصحبه وآله حممد سيدنا على وتسلم لي

                                                                 
عام) ١( املُعمَّر احلبيب ذا عام١٤٠٥اتصلت مائةُ وعمره احلرام القعدة ذي ـازنا،شهر ـ وأج

عظيمٍة ببشاراٍت ـرنا ـشَّ ـو،وب عل ـد باجل ـه عالقت عن هاماً حديثاً معه ـنوسجَّلْت ب ي
مقيماً كان حيث بالشحر املشهور .عبدالرمحن



 
 )( 

أعلم مل والقدرة،وما بالقضاء مرادي وجتري وامللكوت امللك يل تسخر وأن
لك،والفلك من ا لك و حتيي من حتيي ا اليت باألمساء سألتك ـ،وقد الإله((ب

لك شريك ال وحدك أنت سي،))إال على اللّه نيبوصلى وكل وصحبه وآله حممد دنا
 .  ))وملك

اهلجري للعام تعاىل اللّه رمحه مذكرته األمهات١٤٠٠ويف يف السند إجازة كتب
البقية احلبيب ا أجازه العلوية،الست السادة لواء أمحد،حامل بن عبدالقادر احلبيب

مثاله،السقاف ما الوالد سيدي عليها  :  )١(وكتب

احلبيب منهزرنا وأخذنا الدين شهاب الولد مع السقاف أمحد بن عبدالقادر
السيد نظم من أبياتاً وأعطانا ومسلم والبخاري الست األمهات يف والسند اإلجازة

السقاف اللّه عبيد بن البخاري،عبدالرمحن اإلمام إىل سنٍد أقرب :  وهي
اَألبر ِإماِمنا عن احلديثَ عنرِوي الوجوِد عمرقُطِْب بِن يدروِس
البدِل اإلماِم احلَبِر شيِخه اَألهدِلعن الوجيِه سليمانَ جنِل
الفُالّينّ السِّنِة ابِن شيِخه اليماينّعن الِعجِل بِن أمحد عن
الطاووِسي عن النُّفُوِسوالنَّهرواِنيُّ بهجِة ـرِويُّ ـه فال

الفاضِل اجلَماِل ـالِنيالفَرغاِنيعِن ـت اخلَ مقِْبِل ابِن شيِخِه عن
البخاِري عن الفَِربِري اجلاريعِن السَّلْسِبيِل العلوِم حبِر
الدنيا يف سنٍد أَعزُّ العلْياهذا باِالتِّفاِق ـه ـت ـب رت

                                                                 
سنة) ١( شعبان من األربعاء يوم اإلجازة اهلجرة١٤٠٠متت .من



 
 )( 

ويمن شاماً يرحلُ بالِبدوِنِه ـناً ـيِّ ه أتاكُم ثَمنوقد
الذهب ِمن ِسلِْسلَةً نصبفدونكُم بال باِردةً غَِنيمةً

صورته ما املنظوم السند هذا حتت الوالد سيدي كتب :  مث
السقاف عبدالرمحن بن أمحد بن عبدالقادر العالمة السيد من ا أخذ السلسلة هذه

جدة يف حاليا املرحوم،املوجود الشيخ رأى الرسولَوالذي وفاته قبل املشاط حسن
صورته يف وسلم وآِلِه علَيِه اللّه الوقت،صلى قطب على دليلٌ عن،وهذا سألته وقد

ذكر مبا فأجابين القريب،ذلك املبارك السند هذا يف وأوالدنا أجازنا ومعنا،وقد
املشهورة منظومته يف املشهور عبدالرمحن بن علوي اجلد  . )١(سند

رمحه الوالد سيدي عليها حصل اليت والوصايا اإلجازات من عليه وقعت ما هذا
وأقرانه أشياخه من تعاىل كان،اللّه اليت الوصايا ألوان من آخر لوناً أيضا وسنثِْبت

الكتابة من النوع هذا ندرة مع وحمبيه ألوالده بيده يكتبها الوالد كان،سيدي إذ
يستج ال الوالد السلفيسيدي التقليد من اللون هذا منه يطلب من إىل الغالب يف يب
واعترافه تواضعه اخلاصة،لشدة الكراسات من به حيتفظ ما بعض يف وجدت وقد

عام كل يف يكتبها اليت الشرعية التوجيه،وصاياه حتمل اليت الوصايا بعض ومنها
القرآنية التربوية واإلشارة وصيتني،السليم منها رمحه،شرعيتنيوخنتار كتبها األوىل

يف تعاىل سنة٢٩اللّه وسلم١٣٩٣رمضان وآِلِه علَيِه اللّه صلى النيب وهذه،بروضة
ا :  صور

                                                                 
لعام) ١( الوالد مذكرة ـن،١٤٠٠من ب ـوي عل اجلد ترمجة يف مفصلةً ذكرناها املنظومة وهذه

تعاىل اللّه رمحه املشهور النور((عبدالرمحن .))لوامع



 
 )( 

أمجعني خلقه فناء بعد للّه رسوله،احلمد على األكمالِن األمتّاِن والسالم والصالة
بإحس م ـ ـه ـع ـب ت ـن وم للعاملني رمحةً الديناملبعوث يوم إىل فلما،اٍن بعد أما

مندوبةً الوصية احلرام،كانت اللّه بيت حلج توجهت أفضل،وقد عليه النيب وزيارة
والسالم سنة٢٠بتاريخ،الصالة الوصية١٣٩٢القعدة جتديد وذلك،أحببت

وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى الرسول لقول حقُّ((:  امتثاالً ولهما ليلةً يِبيت ٍم مسل امِرٍئ
رأسه حتت مكتوبةٌ ووِصيَّته إالّ فيه يوصي أَنْ يريد البخاري))شيٌء وقوله،رواه

عليهم{ :  سبحانه خافوا ِضعافاً ـةً ـ ذُرِّي خلِْفِهم ِمن تركُوا لو الذين ولْيخش
س ـوالً قَ ولْيقُولوا اللّه يف} ِديداًفَلْيتَّقُوا املوت حضرين إذا بأنه أوصي أنذا فها ؛
احملتوم واألجل املعلوم، اللّه،اليوم إال إله أال أشهد اللّه،فإين رسول حممدا ،وأن

حق املوت حق،وأن وعذابه ونعيمه القرب فيها،وأن ريب ال آتيةٌ الساعة وأن،وأن
القبور يف من يبعث وإ،اللّه أوالدي اللّهوأوصي بتقوى املسلمني من لقوله،خواين

اللّه{ :  تعاىل اتَّقُوا أَِن وِإيَّاكُم قَبِلكُم ِمن الِكتاب أُوتوا الِذين وصَّينا ،}ولَقَد
وآِلِه علَيِه اللّه صلى الرسول سنة واتباع األكمل الوجه على الفرائض بأداء وأوصيهم

التباغض،وسلم والتدابروترك والتقاطع وإدخال،والتنازع األرحام بصلة وأوصيهم
عليهم واملساكني،السرور اليتامى على بالعطف يف،وأوصيهم بالتسامح وأوصيهم

واحملرمات الرذائل وسائر املعاصي عن وألسنتهم م قلو بكف وأوصيهم ،املعاملة،
وآِل علَيِه اللّه صلى الرسول باتباع وسلموأوصيهم الفنت،ِه عن التام بالبعد وأوصيهم

الريب والعلن،ومظان السر يف اللّه من واخلوف واجلماعة اجلمعة حبضور ،وعليهم
الدَّين يقضى حىت حمبوسةٌ امليت روح ألن ؛ موتاهم على الديون بقضاء ،وأوصيهم

ـوين ـن ـق ـل وي القبلة إىل يوجهوين أن املوت حضرين إذا اللّه((وأوصيهم إال إله ال
اللّه رسول وسلم))حممد وآِلِه علَيِه اللّه صلى النيب لقول ؛ إحلاح لَقنوا((:  بدون



 
 )( 

اللّه((موتاكُم إال إله اجلَنَّةُ،))ال لَه وجبت موِتِه ِعند قَالَها حمَّ،))فمن إذا وأوصيهم
با إىل الروح وخرجت معالقضاء البصر ويغمض الفم ليطبق بعصابٍة الفكِّني ِبشدِّ رئها

قائلني اللّه اللّه((:  ذكر اللّه،بسم رسول ملة وارمحه،وعلى له اغفر وارفع،اللهم
املهديني يف الغابرين،درجته يف عقبه يف العاملني،واخلفه رب يا وله لنا  .  ))واغفر

ب ـزوأوصيهم املوتن ثياب اع طاهر،والتصدق بثوب ويوضع،ويستروين
تعلو ال حىت احلديد من أوقيتني قَدر شيٌء بطين الصراخ،فوق بتجنب وأوصيهم

اخلدود ولطم علَيِه،والعويل اللّه صلى النيب لقول ؛ ونائحٍة نائٍح كل من بريٌء فإين
وسلم اخلُد((:  وآِلِه ضرب من ِمنا اجلَاِهِليَِّةلَيس ِبدعوى ودعا اجلُيوب وشقَّ ،))ود

املصلني وتكثري علي الصالة ألجل بوفايت يعلنوا أن يكفنوين،وأوصيهم أن وأوصيهم
احلديث يف كما أبيض بثوب مايل اخلري،من أهل من اللّه وفقه من علي يصلي وأن

وشفقة رمحة بكل قلبه من يل ليدعوا بعد،واخلشية اجلثمانمث بوضع أوصيهم الصالة
األمين الشق على القرب ـزوي،يف يفّن يلحد وهو ويقول اللّه وفقه من القرب يف ((:  ل

اللّه اللّه،بسم رسول ملة لروحه،وعلى السماء أبواب افتح ـزوأكرم،اللهم ،لهن
مدخله قربه،ووسع يف له احل،))وافسح يف كما أُلَقن الدفن مات((:  ديثوبعد إذا

لْيقُلْ ثُمَّ قَبِرِه على أَحدكُم فلْيقُم قَبِرِه على التُّراب فسوَّيتم ِإخواِنكُم ِمن فالنَ: أَحد يا
فالنة يِجيبه،ابن وال يسمعه قاعداً،فِإنَّه يستِوي لْيقُلْ،فإنَّه خرجت:  ثُمَّ ما اُذْكُر

الدُّنياعلَ ِمن باللِّه:  يه رِضيت وأَنَّك اللِّه، رسولُ حممداً وأَن اللّه ِإالّ إله أَالّ شهادةَ
إماماً وبالقرآِن ـاً ـي ـِب ن وسلم علَيِه اللّه صلى ومبحمٍَّد ِديناً وباإلسالِم ما))رباً إخل

هناك ذكره .  ينبغي



 
 )( 

ما وقراءة الفاحتة اللِّهمث ِمن خاِئٍف للِّه متٍَّق خاشٍع كل من القرآن من ،تيسر
االثنني وليلة اجلمعة ليلة سيما ال علي والتصدق بالصرب أن،وأوصيهم وأوصيهم

الدراهم من يستطيعون مبا أرحامي على ويتصدقوا وصييت بالتراحم،ينفذوا وأوصيهم
ألمهم،واحملبة م،السيما وحيذروا عقوقهايربوها باخلروج،ن يهتموا أن وأوصيهم

الصاحل وسلفهم ببالدهم ليتعلقوا ـ سنة كل يف ولو ـ ترمي أحداً،إىل جيعلوا وأن
الشريف األزهر أو مكة أو بترمي الشريف العلم يطلب التعليم،منهم فيها وترمي

الزائغة العقائد عن البعيد  .  )١(السلفي

إخو مجيع يرمحوا أن موأوصيهم ورسوله،،ا اللّه طاعة على متحابني يكونوا وأن
اللّه إىل ـوة ـدع ـال ب م ـ ـده أح يقوم أن اللّه،وأرجو صلى الرسول طريقة ا فإ
املوفق واللّه وسلفهم أهلهم وطريقة وسلم وآِلِه .علَيِه

املشهور عبدالرمحن بن علوي بن بكر أيب بن علي

الوال سيدي استطرد عليهوقد وما ماله بإثبات القيمة الوصايا من القسط هذا بعد د
ومعارفه أصحابه بعض مع املعامالت ضروب باخلري،من ألوالده بالدعاء وختمها

اخلتام وحسن .والربكة

                                                                 
ـرموتإشارةٌ) ١( حض بغري العلم طلب يف األكيدة رغبته عدم إىل اللّه رمحه منه ـد،واضحةٌ وق

هناك العلم لطلب مصر إىل السفر على عزمي عند جلياً ذلك ـان،ظهر الزم بفساد واعتذاره
باألزهر السلفية املناهج .وتغير



 
 )( 

عام الشرعية١٤٠٠ويف وصيته جدد اهلجرة اإلشارات،من من وضمنها
أشبه جيعلها ما واإلجازات والوصايا باملريد،والتوجيهات يبلغ الذي املتكامل باملنهاج

يريد حيث احلميد،إىل العزيز املوىل رضا مثاهلا،من :  وهذا
العزيز كتابه يف القائل للّه قَبِلكُم{ :  احلمد ِمن الِكتاب أُوتوا الِذين وصَّينا ولَقَد

اللّه اتَّقُوا أَِن األمت،}وِإيَّاكُم والسالم أوالصالة من على األكمالن ـزان عليهن ل
اخلطاب وفصل األقطاب،الكتاب األحباب،وآله يوم،وأصحابه إىل والتابعني

.املآب

الكرمي وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى النيب عن ورد وملا الكرمية اآلية فلهذه وبعد
وعموم خصوصاً أصحابه من لكثٍري الوصايا من العظيم فأوصيوالرسول ؛ ألمته اً

وإيانا الكتاب أوتوا الذين به اللّه أوصى مبا أوالً ينال،نفسي ا اليت اللّه تقوى وهو
الدارين سعادة تناسلوا،العبد ما وأوالدهم وأنثاهم ذكرهم أوالدي ا أوصي ،مث

اللّه يف وأصحاٍب وأحباٍب قرابٍة من يب اتصل .ومن
العلماء شرحها كما ظاهراًوالتقوى نواهيه واجتناب تعاىل اللّه أوامر امتثال

وعالنيةً سراً ومعىن،وباطناً، جاءنا،حساً مبا احلازم واليقني الكامل اإلميان وقوامها
وصحِبِه آِلِه وعلى علَيِه اللّه صلى للعاملني املهداة الرمحة النبيني وخامت الرسل سيد به

السمحة الشريعة من املتابعةوسلم بكمال الدارين سعادة ا متسك ملن الكافلة
وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى األعظم قال،للمتبوع كما للعبد اللّه حمبةُ عنها ينتج اليت

احملكمة املبشرة الشريفة اآلية يف يحِببكُم{ :  تعاىل فاتَِّبعوين اللّه تِحبُّونَ كُنتم ِإنْ قُل
رِحيماللّ غَفُور واللّه ذُنوبكُم لَكُم ويغِفر حتقيق،}ه بعد للتقوى دعامٍة أعظم وإن

اخلمس الصلوات إقامة اإلخالص وشروطها،كلمة ا وواجبا ا أركا باستكمال
وروايتها تعاىل،وسننها قال اإلميان، بعد عباده على اللّه افترض ما أفضل ا إ حيث



 
 )( 

قَاِنِتنيحاِفظُ{:   للِّه وقُوموا الوسطَى والصَّالِة الصَّلَواِت على هذا،}وا وإقامة
الصحيح بالعلم إال يتأتى ال الفروض وسائر اإلسالم أركان مجيِع وكذا العيينِّ ،الركِن

مسلم كل على فريضةٌ العلم اآليات،وطلب به طافحةٌ معلوم العلوم وفضل
بتح،واألحاديث بهفأوصيكم والعمل . صيله

وسنة م ر بكتاب التمسك تناسلوا ما وأوالدهم أوالدي ذلك بعد به أوصي ومما
من عنه ى ما واجتناب اللّه أمر ما وأداء وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى األعظم حبيبهم

السيئات والبدع الدارين،احملرمات يف السعادة سبيل ذلك . فإن

أوصيه البيتومما أهل خالصة م أل ؛ العلويني أسالفهم آثار اقتفاء به م
كتبهم ا الطافحة م سري ذلك على والدليل بذلك،الطاهرين، الفضل أهل وشهادة

وعد،هلم ألن ؛ ذل وال ضيم يصيبهم أال اللّه على ضامن فأنا بذلك متسكوا ومهما
يخلَف ال  . )١(الكرمي

أوصي مما اآلفاتمث من وحفظها األدران من م قلو تصفية أوالدي وعليهم،به
التحاسد وترك باحلق احلق يف والتساند والتعاضد والتآلف والتحابب بالتوادد
والصرب ورجال نساء من بينهم الفتانني الناس إىل اإلصغاء وعدم والتباغض والتشاحن

أز وبني بينهم فيما العشرة وحسن التكاليف مشاق معلى وجريا وأهليهم واجهم
م والسالم،وخالّ الصالة عليه قال ألهله((:  وقد خريكم خريكم،خريكم وأنا

                                                                 
إ) ١( بالطريق أبنائهم توثيق على واألصفياء األتقياء السادة درج اللّههكذا ـذهم،ىل تأخ ال حىت

ـادة الس ـرية س يف ـهم طعن ـون املغرض عليها يبين اليت الدجالية والزخارف القولية البهارج
املتأخرة األزمان يف . األشراف



 
 )( 

جزيلٌ،،))ألهلي ا وثوا عظيم أمرها اللّه يف واحملبة معلومةٌ واخلالف اجلوار وحقوق
ظله إال ظل ال يوم ظله يف اللّه يظلهم الذين السبعة حديث يف .كما

أوص الوافيةومما النعمة من عليهم اللّه أنعم ما بسبب يكونوا أن أوالدي به ي
البشر هلداية اللّه بعثه ملن م انتسا وهي ـ املكتسبة غري مكارم،الكربى به اللّه ومتم

املرضية األخالق يف احملمدية لألمة صاحلةً وقدوةً حسناً مثاالً ـ فيهم،األخالق تتوفر
ال إىل الدعوة وآِلِهخالفة علَيِه اللّه صلى األعظم جدهم عن األقوم سبيله وإىل تعاىل لّه

عليهم،وسلم اللّه رضوان أسالفه عليه درج والسالم،كما الصالة عليه ((:  قال

واآلِخرِة الدُّنيا ِبخريِي اخلُلُِق حسن .))ذَهب

املس من إخواين وسائر خاصةً به أوصيهم مما يفمث الصالة إقامة على املواظبة لمني
وأوالدهم،اجلماعة أهلهم مع تكن ـذر ـع ل ـد ـج ـس ـم ال يف تكن مل ،وإن

وتصحيحها إقامتها يف ـاىل،وتفقدهم ـع ت اللّه ـال ق ـث ـي أَهلَك{ : ح وأْمر
عليها واصطَِبر اإل،}بالصالِة العقائد من به واليقني اإلميان جيب ما سالميةوتعليمهم

واخللفاء،الصحيحة وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى األعظم احلبيب سرية وتعريفهم
أمجعني عنهم اللّه رِضي الصاحلني واألسالف والصحابة ذلك،الراشدين يف إن حيث

للقلوب وتثبيتاً لإلميان السابقني،تقويةً الرسل أنباء نبيه على تعاىل اللّه قصَّ وقد
تعاىلل قال كما فؤاده ـت{:  تثبيت ـبِّ ـثَ ن ما الرُّسِل أَنباِء ِمن عليك نقصُّ وكال

فُؤادك التثبيت}ِبِه هذا إىل أحوج وحنن أعظم،، وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى وهو
السري،الرسل أعظم املرضي،وسريته الصاحل والسلف الصحابة سرية وإمنا،وكذلك

ترتيب يف والدقة األوقات على الطاعات أعمال توزيع خري كل توزيع على يساعدنا
والليلة اليوم بأعمال خاصٍّ جدوٍل يف مبني هو كما .وظائفها



 
 )( 

احلداد حممد بن علوي سيدنا اثنان:  قال إال الوقت قيمة عرف حد الصوفية:  ما
املبتد األغبياء الكاذبون املتصوفة ال وعلماً من))اإلفرنج((و،)١(عونحقاً باللّه نعوذ

للدنيا،شرهم .عرفوه

أهم على املستطاع قدر واملساء الصباح يف اإلنسان يواظب أن ذلك يف املهم ومن
والتحصينات والدعوات واآليات السور من واألوراد األحزاب من السنة يف ورد ،ما

القرآن أم وهي الفاحتة السجدة،كقراءة عنه،ليالً))تبارك((و،وسورة ورد فقد
يقرأها حىت ينام ال كان أنه وسلم وآِلِه علَيِه اللّه سورة،صلى هي اليت الواقعة وسورة

النوم،الغىن إرادة وعند ومساًء صباحاً ثالثاً واملعوذتني اإلخالص وكذا،وسورة
بن عبداللّه احلبيب لسيدنا اللطيف الورد ومساًءقراءة صباحاً احلداد وراتبه،علوي

من،املشهور واملساء الصباح أذكار من السنة يف ورد ما خالصة اللطيف الورد ويف
اآلخرة يف قارئها ثواب املضاعف واألذكار الوقت،التحصينات اتسع إذا ثَمَّ ومن

حفيد مجعها اليت املذكور عبداللّه احلبيب أوراد بقية يقرأ الشواغل السيدوقلّت ه
املسمى جمموعه يف بوقور دفني احلداد حممد بن علوي العباد((العظيم ،))وسيلة

من مقتبسةٌ اجلدوى كثريةُ النفع عظيمةُ وأذكار أوراد واملتأخرين املتقدمني وللسلف
النبوية والدعوات عليها،اآليات واظب من على وأنوارها أسرارها وفيما،ظهرت

صاحب القريبامل((أورده وكفايةٌ))سلك ـةٌ ـي ـن غُ الباب هذا . يف

فرض ا أل ؛ اجلمعة صالة حضور عليه وحثوا به وأوصوا سلفنا عليه واظب ومما
السنة،عٍني كتب به طافحةٌ تركها عن والزجر أدائها يف الترغيب من ورد ،وما

                                                                 
والصوفية) ١( التصوف على الدخالء بعض من يظهر ما عن الرضا عدم يبني عظيم . موقف



 
 )( 

و يومها الكهف سورة وقراءة باحلضور والتبكري حلضورها وكثرة،ليلتهاوالغسل
وليلتها يومها كذلك وسلم آِلِه وعلى علَيِه اللّه صلى حممد سيدنا على والسالم الصالة

األيام بقية عن يسرياً،زيادةً قدراً ولو القرآن من ورد هلم يكون أن به أوصيهم ،ومما
إجابٍة ووقت عنده مستحبٌّ ألنه للدعاء جيتعون اخلتم . وعند

عليكمفقوم اللّه أوجب مبا واحملبون واإلخوان األوالد أيها حرمه،وا ما واجتنبوا
الدارين خبري تظفروا بر،عليكم ـ الواجبات آكد من وهو ـ به أوصيكم ومما

بعبادته األمر قرين اللّه جعله وقد تعاىل،الوالدين، تعبدوا{ :  فقال أَالّ ربُّك وقَضى
وِبا ِإياه ِإحساناًِإالّ . اآلية} لواِلديِن

اجلريان إىل واإلحسان األرحام صلة شرعاً يطلب ومحلة،ومما العلماء وتعظيم
املسلم الشيبة ذي وإكرام والسالم،القرآن الصالة عليه أَكْرم((:  قال ـا م

يكِْرمه من لَه اللّه قَيَّض ِإالّ ِلِسنِِّه ـاً ـخ ـي ـ ش ـابُّ ِسنِِّهالشَّ ِكبِر ،))ِعند
أحواهلم بصالح دواماً هلم والدعاء املسلمني بأمر الصالة،واالهتمام عليه قال

ِمنهم((:  والسالم فلَيس املُسِلِمني ِبأَمِر يهتمَّ مل والرمحة،))من منهم الكبري وتوقري
السالم،بالصغري الصالة عليه يوق((:  قال مل ِمنامن فلَيس صِغرينا ويرحم كَِبرينا ))ر

 .

الشديد التهديد هذا يف،فتأمَّلوا كما املخلوقات بسائر والرمحة العافية اللّه نسأل
باَألوَِّليَِّة ـِل ـس ـلْ ـس ـم ال وتعاىلَ((:  احلديث تبارك الرَّمحن يرحمهم ،الرَّامحونَ

من السَّماِءِارحموا يف من يرحمكُم اَألرِض  . ))يف



 
 )( 

قلبه وإنارة الدين يف للتفقه وقته من ساعة يوم كل لنفسه منكم واحد كل وليجعل
املستقيم وقته،باملنهج من له قسم ما الدينية الكتب يف ويوم،فيطالع التفسري يف فيوم

النبوية السرية يف ويوم الفقه يف ويوم احلديث املرضية،يف األخالق يف هي،ويوم اليت
الصادق التصوف خاصةً،قوام ـا ـن ـِف ـلَ وس الصحابة سرية يف وإن،هذا،ويوم

وأنفع أوقع يكون لذلك االجتماع .أمكن

االستغفار على املواظبة به أوصي ما أهم األبدال،ومن استغفار ((: وهو،ويسمى

واملؤمنات للمؤمنني اللّه ومساًء) ٢٧())أستغفر صباحاً الذي،مرة االستغفار وكذا
عظيمة منافع فيه السلف به احليَّ((:  وهو،يوصي هو إال إله ال الذي اللّه أَستغفر

إليه وأتوب اآلن،)١(مرة) ٢٧())القيُّوم حضرين ما بزيادٍة،هذا اللّه فتح وإن
فيها القول وبسطت وإي،أحلقتها اللّه اخلالصوفقين الصاحل للعمل من،اكم وجعلكم

احلديث يف كما بعدي من وبركم دعاؤكم يصلين حىت البارين مات((:  الصاحلني إذا
ثَالٍث ِمن ِإالّ عملُه انقَطَع آدم جاِريٍة:  ابن ِبِه،صدقٍَة ينتفَع ٍم صاِلٍح،وِعلْ وولٍَد

لَه  . ))يدعو

أوال أجزت كماوقد وأحبايب منهم يوجد ومن وأوالدهم منهم املوجودين دي
وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى النيب إىل بسنده خاصةً والدي أجازين،أجازين وكما

عيدروس:  مشاخيي بن عبداللّه واحلبيب العيدروس شيخ بن عبدالباري الوالد سيدي
املش،العيدروس عبدالرمحن بن علوي عمر،هوروجدي بن عبداللّه الوالد وسيدي
عيديد،الشاطري حسن بن حممد الوالد سيدي ثبته،و يف املستفيد((كما إحتاف

                                                                 
أخرى) ١( بصيغة االستغفار ـرحيمأست((:  يروى ال ـرمحن ال هو إال إله ال الذي اللّه ـر ـِف ـغ

إليه وأتوب ميوت ال الذي القيوم يل،احلي اغفر  . ))ربِّ



 
 )( 

عيديد حسن بن حممد احلبيب عنهم أخذ حواه،،))فيمن مبا وأجازين عليه قرأته وقد
الدين شهاب بن عبداللّه بن علوي الوالد سيدي أجازين حلقة،وكما وهكذا

يفوس كما متواصلة اليواقيت((لسلة الظاهر))عقد الِعلْمِني جامع احلبيب لسيدي
وأرضاهم عنهم اللّه رضي احلبشي عمر بن عيدروس . والباطن

واالختيار الصحة حال يف وهو بقلمه ورقمه ذلك كتب
املشهور عبدالرمحن بن علوي بن بكر أيب بن علي

وجه اليت الشعرية ـوصايا ال ـن القيمةوم الوصية هذه أوالده إىل الوالد سيدي ها
اآلداب شريف على األوالد((ومساها،احلاوية  :  )١())وصية

اَألوالِد معشر يا اَألجداِدأُوِصيكُم طَِريقَةَ الْزموا هيا
محمَّد جدِّنا الفَِقيِه يرِشدِمثِْل وكان الِعلْم قَرَّر قد

سهلَةْواختار طَِريقاً ـا ـن مجلَةْلَألب مجيعاً اخلَري حوِت قد
اهلُدى:  وقال لَه ـعين ـب ـت ي مسعدامن سِعيداً دأْباً لَه يسعى

اَألجماِد ذو السَّقاف الرَّشاِدوبعده ذو الِكرام أَوالده
العدد ِمن لَهم عشرةً الشَّددثَالثَ عند ِمحضارنا سكراننا
وعابد عاِلم ِمنهم وساِجدوالكُل لَه راكٍع بني ما

                                                                 
ـنة) ١( س ألبنائه وجهها أخرى عظيمةٌ شعريةٌ وصيةٌ أيضاً الوالد ـة١٣٨٨لسيدي احلج ذي يف

يف تعاىل))ديوانه((سنثبتها اللّه شاء . إن



 
 )( 

مرِضيَّةْ حممودةٌ ـةِْسريتهم ـيَّ ـِق ن طاِهرةٌ قُلُوبهم
األعماِل يف املختار تِبعوا واألقواِلقد الفعِل مجيِع يف بل

َأل شرحاً تِرد ِموِإنْ ـحواِلِه الظِمي))غُرر((و)) مشرع((ف يرِوي
احلَسنةْ الصِّفاِت ِمن عِملُوا ِمحنهما وتذِْهب للقلِب ـج ـِل ـثْ ت

األضداِد ـبِة صح ِمن احذَروا احلَدَّاِدكذا شيِخنا عن أتى كما
أسودا يِصري للقلِب وِغتفِْسد رانٌ وصدايعلُوه شاٌء

احلَِديِث الصَّاِلح:  ففي رواِئحأجلليس لَه اِملسِك كحامِل
الِكِري ِمثلُ اجلليس الضَِّمِريواآلخر مع للثوِب يحِرق
األوقاِت ِعمارةَ ابتدوا والطاعاِتثُمَّ الصَّالِة بكَثْرِة
اجلَماعةْ مع فَضلُه والِعمامةِْبمسِجفالفرض ِسواِك ٍد

الرَّواِتِب على أيضاً والتَّأَدُِّبوحاِفظُوا باإلخالِص للفرِض
ركعتني لَو أَداؤها الضُّحى ـنيثُمَّ ـت ـنَّ اجلَ مهر والِوتر تهجُّد

القرآِن ِتالوةَ ـوا ـُ جزَءيِنوحزِّب يكُن لو يوٍم كُل يف
و لَِطيف((ثُمَّ))ِورد((أيضاً اللطيف))راِتب يحفَظْك احلَدَّاِد للسيِد

ِمحنِة وكُل مكْروٍه كُل جملَِةِمن وسموٍم هموٍم وِمن
احلَدَّاِد كُتب اقْرأَن الدِّيِن((ثُمَّ علُوِم السَّداِد))ِإحيا ذي
ِمثِْل العلوِم اَألغَر))راملُختص((وكُتب ِم الِعلْ كُتِب ِمن وغِريها

واملَظْلُومةْ الغرَّاِء املَهضومةْمنظُوميت ِهي هلا ِلترِكِهم
ـونْ ـن احلَ واألمِّ لآلباِء تكُونْوالِبرُّ عميا بطاعٍة أتى فَرض



 
 )( 

عالنَّيب صالةً لكم اجعلُوا ـكذا مكْ فهي يوٍم كل خِبييف ـوز ن
سرمداً دأْباً اللّه عليِه تردَّداصلى الفضا يف رعد حنَّ ما

الِكراِم وصحِبِه الدَّواِموآِلِه على للِّه واحلَمد

أحور لسكان ـة ـح ـي ـص ـن ال بقصد كتبها وصيةٌ الشعرية وصاياه ومن
وصغارها وكبارها ونسائها رجاهلا هذهوهي،ولعموم منها نقتبس مطولةٌ قصيدةٌ

: األبيات
حممِد احلبيِب طه على طَيبِةسالمي أرِض يف حل من على سالم
قَدره اللّه شرَّف من على سورِةسالم كل يف الذكِْر يف وعظمه
عبيدكُم ِإن اللِّه رسولَ أَيُّحِبييب غربٍة يف كُربةٌ كربِةِبِه
ونا به وجسم يسهو لَه ِوجهِةفقَلْب كُل يف احلريانُ هو وصار
مسافر واجلَنانُ صالةً خطْرِةأُصلي كل يف الشيطانُ ِبِه يجولُ

زماِنِه مقِْري إمساعيلُ قال للعقوبِةوقد مستوِجباً الفىت يكونُ
غا والقلب للقرآِن للتالوِةفلٌوأقرأُ ِهمٍَّة من بِه وليس

قال قد عِلي إنَّه:  وجدِّي قوِم آيِةيا بطِْن يف فهو قَيد ضاع إذا
ِحفِظِه بعِد ِمن للقرآِن ينس زلِةومن بأعظِم العاصي هو فذاك
طائٍل غِري يف األوقات ضيَّع وشهوِةومن سوٍء عبد املسمَّى فذاك

فِإنَّهومن لإللِه يراِقب اخلليقِةمل شرِّ للشيطاِن العبد هو
لنا شافعاً كن املختار سيدي الشفاعِةفيا يوم الرمحِن ربك إىل



 
 )( 

باهلدى القلِب مع اِجلسم يصِلح بكَثْرِةوأَنْ حالالً رزقاً ويرزقَنا
ـنا ـبُّ لُ حار قد التدبِري يففمسألةُ ِلرحمِةا تلقى ليس زماٍن
بنظِْمِه القلوِب حدَّاد قال مجلِةوقد واهلَمِّ األحزاِن من )١(حذاِر

ـر ـ مدب رحيم رزَّاق ـك ـ بلُقْمِةفرب قلٍب إشغاِل ِمن وإياك
قضى وما اإللِه أَمر م أَِق وعِشيَِّةولكن بكْرٍة يف بِه عليك

أَِخيتصل يا هنَّ اليت للخمِس قُربِةي أفضِل اللِّه لديِن عماد
ـر ـسِّ ـي ـت م أمره مصل مشقِةفكُل ِمن وال عسر به وليس
وِشقْوةً جحوداً الفرض ترك قَتلَِةومن شرُّ لَه بإمجاٍع فذاك
ـ ال طُعمةَ ِليصِبح قٍرب بال ِجيفَِةـكالويرمى َألخبِث تفري اليت ِب

ظامئٌ وقلبه سوٍء على تملِتميوت مهما البطن يمِلي البحر فال
ونِكِريِه منِكٍر ِمن ويلَه فَِريضِةويا كُل ترِك عن حياسبه

إنَّه للعاِص األرِض ضمَّ تنس ِبضغطَِةوال أَعِظم شنعاُء ضغطَةٌ لَه
ا عقا يف أتى ِإخواٍن زنيِةوِغيبِة فعِل ِمن اإلسالم على أَشدُّ

دأْبه والِكذْب امليعاد يخِلف لألمانِةومن خائن منه وأَقْبح
نسمِِّه فذاك ـاناً ـتَّ فَ يك اخلليقِةومن شرُّ نمَّاِم او مَّاٍز
منفق يك مل و ماٍل ذا يك البخالِةاًومن يف غارق ببخٍل فذاك

                                                                 
قول) ١( إىل احلدادإشارة :  اإلمام

منعَّماً ِعشت باملَقْسوِم ترض حزِنوِإنْ يف ِعشت ِبِه ترضى تكُن مل وإن



 
 )( 

خمادعاً وصار ـاعاً ـيَّ ب يك أُمَِّةومن غَشَّاش ذاك احتياٍل بأدىن
فإنه وذَرٍع ِلِمكياٍل نيِةونقٍْص سافلُ اللِّه لديِن عدوٌّ

مناِكٍر كم تِجد احلراثاِت جربِةوأهلُ كُل يف العمَّالُ سيما وال
يدِخ الذيبأنْ جربة يف األسوام ِجبريِةلَ يبايل ال لَديِه تكون

ب فأَبِشر هذا يا الناِر ـزإىل برقْبِةِلهان محالً السبِع ولَألرِضني
شأنهم اللّه قَبَّح قد الزِّنا الفضيحِةوأهلُ بيوِم نار وعقباهم
حربهم اللّه آذنَ قد الرِّبا موأهلُ آيِةأل نصِّ يف األعداُء
معذب فهو األرحام قَطَع لَعنِةومن أَعظَم الرمحِن ِمن عليه

ت ـزوال قريٍةن كل يف الرمحات بتوبِةلُ إال األرحاِم قاطع ا
إنه اجملاوِر للجاِر يؤِذ مصيبِةومن بشرِّ ريٍب بال يصاب

األص عقَّ ملَن وحمنةًوسحقاً القيامِةولَ بيوِم املوىل ِمن وبعداً
يف جاء إهلنا))سبحانَ((فقد برمحِةقولُ والدعاِء جناٍح خبفِض
ـ ل تضجٍُّر))أُفٍّ((ومنعاً أدىن عبارِةوهي ِبشرِّ يهذي مبن فكيف

مفَرِّطٌ فهو املال يزكي مل الفريضِةومن هذي منِع يف بتقصِريِه
مقَرَّر أَمر الشهِر صيام ِلحرمِةوأما فيه وارع وجوباً فصمه

مرَّةً العمِر يف اللِّه بيِت حجُّ ملكِةكذا للذهاِب املستطيِع على
شفيعنا فهو اخللِق خِري حلظِةوزورةُ كُل يف اللِّه صالةُ عليه



 
 )( 

تعا اللّه رمحه الوالد سيدي تعرض اللّهوقد صلى الرسول لسرية حلظة كل يف ىل
سيدنا هلجرة تعرض مث الصحابة بعض وإسالم مبكة لقومه ودعوته وسلم وآِلِه علَيِه
من األسالف أرض يف هناك خلفه وما حضرموت وادي إىل املهاجر عيسى بن أمحد

باهر ديين ومظهر طاهر يف،عنصر وردت اليت الشريفة املناقب بعض كتبوذكر
واجملاهدات ومآثره،القوم علوي اجلد ذكر يف وأسهب أجداده ذكر إىل استطرد مث
واهلند ولده،حبضرموت بشخصية واهتمامه بكر أيب اجلد لوالده ذلك بعد وتعرض

اللّه كتاب وحتفيظه العلم،علي عنهم تلقى الذين أشياخه ذكر على ذلك بعد وعرج
عبد اإلمام أمثال املتأخرين عبدالباريمن واحلبيب الشاطري عمر بن أن،اللّه ومبا

من اجلزء هذا نثبت باألمر ارتباطٌ له الفصل هذا خالل فيه نكتب حنن الذي املقام
الفائدة لتمام :  القصيدة

راعياً كان الذي وهو أيب بنعمِةوأما الفقري خصَّ ألوالِدِه
اهلدى قُبَِّة يف القرآنَ بلْدِةوعلفحفظين خِري يف للعلِم مين

وسيِّدي وشيخي أستاذي الكثريِةوالزمت العلوِم شيِخ الشَّاِطِري هو
ـنا ـ رب ذاكر املفضالَ شيخي اخلليقِةكذا باري عبِد العيدروِس هو

ِإلبِنِه يدعو كان عيدروٍس ليلِةوِبن خِري يف العلم اقتبسنا ومنه
ا فإنهوأما علَِويٌّ احلميدِةملالذُ اخلصاِل كل اجتمعت له

وبذِْلِه العميِم للنفِع زال وعِشيَِّةفال بكْرٍة يف لطالِبِه
والسند واألخذُ اإللباس حصل إجازِةوقد خري املاضني اشياخي من

طريِقنا أصِل احلداِد شيِخنا بنسبِةإىل لألمهاِت مسلسلةً
وصفاِتهمول عدَّهم مبحٍص سريريتست فاصِلح الكل الوجوِد بفخِر



 
 )( 

نبيِّنا جباِه ريب يا بنفحِةسألتك فامنن املاضني وساداِتنا
رانه تذِْهب القلِب سويدا خطيئِةوتصِلح أدىن فعِل عن وتصقُلُه

منهم وجيعلُ أوالدي إىلويصِلح ِمَِّةرجاالً تدعو اخلرياِت
عليهم الرصِني العلِم يف ِمنحِةويفْتح أعظم القرآنُ سيما وال

فرداً فرداً األوالد عن احلديث يتناول جنده البهيج الشعري االستطراد هذا وبعد
خري بكل هلم اإلطالة،داعياً خشية ذلك تركنا يف،وقد كاملةً ا إثبا على وسنعمل

املختصرجمموع اجلمع هذا عن منفصالً تعاىل اللّه شاء إن الشعرية .  أعماله

املوىل سائلني الباب هذا يف القول خنتتم والشعرية النثرية الوصايا من القدر ذا و
أوصى به مبا للعمل يوفقنا أن وعال سلف،جل خلري خلف خري نكون وأن،وأن

نسلك طريٍق كل يف واإلخالص الثبات والطريقمينحنا القومي للمنهج االتباع به
.  املستقيم



 
 )( 

واألخرية، الثالثة املرحلة هي تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي حياة يف املرحلة هذه تعدُّ
بدايتها يف وخاصة وأصعبها احلياة مراحل أقسى شكٍّ بال كانت اختار،وقد حيث

و أهله بني من االستقرارالسفر طعم ذاق أن بعد سائر،أوالده يف الدعوة وانتشرت
سنواٍت،األقطار عدة فريداً وحيداً العيش رمحه،ورضي الوالد سيدي وصل حيث

عام القعدة ذي من العشرين يف املقدسة األراضي إىل تعاىل من١٣٩٢اللّه إليها قادماً
األحوال به ضاقت أن بعد األهو،عدن عينه سوء،الوشهدت من القلب واضطرب

اجلهال سلوك على بدت اليت واألفعال خري،األقوال بالدين مهاجرةً الرحلة أن ورأى
األوحال يف البقاء و،من أدائها بغرض املناسك أيام خالل ـزفعزم بدءن ذي بادئ ل

احملبني أحد بعيد)١(عند عهد منذ جدة استوطنوا .الذين

ب الوالد سيدي انتقل جبدةمث أيضا القاطنني األقارب بعض مسكن إىل أيام مث،عد
به ومكث املكرمة مبكة السادة رباط يف استقر حىت واملدينة مكة بني التنقل كثري صار
تالوة بني الوقت ويقطع الرباط ذلك من صغريٍة بغرفٍة يسكن قليالً إال كامٍل عام قرابة

                                                                 
العنبوري) ١( علي بن حممد احلاج يف،هو ـبطش وال ـالعنف ب املشهورة عنبور آل قبائل من وهو

لتل خمالفاً جاً ينهج كان املبارك احلاج هذا أن إال العوالق ـلبالد القبائ ـاش،ك ع ـه لكون
ـز واحلواضرن املدن ـاس،يل الن يف قَبِليةٌ تحِدثُها اليت املشاكل من اهلروب سفره سبب وكان

باجملرم الربيء فيها خيتلط ـزوج،حىت وت ـدود حم جتاري عمل بفتح جدة يف وجوده مع وقام
م وصار واإلناث الذكور من عدداً ـزوأجنب البالن من للقصاد كهفاً ـؤويهمله وي يكرمهم د

حاجتهم القعدة،ويليب ذي شهر يف املنية وافته حىت كذلك يزل مل ـدة١٤٠٥و ج ـة مبدين
األبرار رمحة اللّه رمحه حواء مبقربة .  ودفن



 
 )( 

يألف من مع أو منفرداً الكتب ومطالعة الرباطالقرآن ذلك ساكين من يسافر،ه وقد
وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى الرسول لزيارة أياماً املدينة املكرمة،إىل مكة إىل يعود مث

تعاىل قوله يف وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى اللّه رسول لنا رضيها اليت القبلة يف :  يتملّى
ـك{  ـنَّ ـي ـول ـن ترضاهافلَ .} ِقبلَةً

وطاعة الثواب حماريب يف متجرداً احلرام املسجد يف يعتكف اللّه رمحه فكان
األسباب هيأ الذي مواله شاكراً يتمناها،الرمحن كان أمنيةً له نسمعه،فحقق كنا إذ

قوله لنا جترُّدا((:  يكرر لعبادته أجترد حىت األسباب يهيأ أن اللّه من وأستصفي،أمتنى
وصاحبا أنيساً يؤكد،القرآن ما العام ذلك خالل سجلها اليت مذكراته لنا أثبتت وقد
الغالية األمنية املأثورة،حتقيق األيام بعض وصيامه أسبوع كل يف اللّه لكتاب كقراءته

اللّه إىل قرأها،تبتُّالً اليت اخلتمات عدد مذكراته مجعت مذكرته،بل يف كتب كما
يفأيض يقرأ كان أنه البخاري((اً أصحابه))صحيح من مجاعٍة يف،مع معهم وختمه
عام١٩ من ـ١٣٩٣رجب ل قراءته أثبت البخاري((كما يف))جتريد ١٢وختمه

العام ذات من يف،شعبان ذلك بعد النَّسائي((وقرأ املعاونة((ويف))سنن ))رسالة

احلداد .  لإلمام

الشهور بعض عامويف مدينة١٣٩٣خالل يف استقر رمضان شهر يف وأحسبه
مواطنيها من صاٍحل برجٍل وارتبط والسالم الصالة أفضل صاحبها على الرسول

خبارى بالد من البخاري،القادمني طاهر بن حممد الشيخ حافظاً،وامسه وكان
وتالوته لسرده جميداً تعاىل اللّه يف،لكتاب ـرآن ـق ال يدارسه ـرمفكان ـح ال



 
 )( 

يف القرآن خيتمان كانا ما أ مذكرته يف الوالد سيدي ذكر حيث ـف، ـري ـش ال
أيام ثالثة تعاىل،)١(كل اللّه كتاب من بشيٍء والوتر التراويح يصليان .  وقد

السبت يوم عام٧ويف القَعدة ذي شهر الوالد١٣٩٣من سيدي استلم اهلجرة من
اإلما مهمات تعاىل اللّه جدةرمحه مبدينة بالشرفية رمضان مسجد يف ذلك،مة وكان

الواسعة املدينة ذه به ارتباٍط شؤون،أول على اإلشراف يتكلف األمر بادئ فكان
ومنظفاً وخطيباً وإماماً مؤذناً كلها إىل،املسجد األيام بعض يف يضطر كان وحىت

عند املسجد خزانات مللء بالسيارات املاء جللب تلك،فراغهااخلروج وكانت
حياته املراقبني من الناس ونظر إليها ـن ـح ن نظرنا حيث من ومضنيةً شاقةً ،مرحلةً

مواله له يرضاه مبا راضياً كان فقد هو شروط،أما فيه نضجت وقد ال وكيف
الشؤون شىت يف موالهم على رجالً،املتكلني يقدم وهو يوماً والده له كتب وقد

امل يف أخرى السفلىويؤخر العوالق ببالد :  كث
أَ حيثُ تمكُثَ أَنْ ـزواحلَقُّ نقَلَكلَكن عنه اللّه يكُونَ حتَّى

املسجد بذلك الصقٍة صغريٍة غرفٍة يف يسكن وخشونة،فكان العيش بشظف قانعاً
تعاىل اللّه إىل التجرد يف راغباً ل،احلياة وطلباً وعالئقهم اخللق عن ألجروالتخلي

الرمحن الرحيم من صوراً،والثواب األيام بعض يف لنا يروي تعاىل اللّه رمحه كان وقد
الصغري املكان بذلك الوحدة مل عا يف عليه متر قد اليت املريرة الصور تلك من مؤملةً
احلركة عن وعجٍز إرهاٍق من الشيخوخة وأعراض السكري ومضاعفات كاألمراض

املاسة احلاجة مع األمورالكثرية من ذلك وغري واألكل التنظيف يف يساعده من إىل

                                                                 
اجلمعة) ١( يوم يف الشيخ هذا على الوالد سيدي .١٣٩٣رمضان٢تعرف



 
 )( 

األحوال هذه مثل يف املرء على متر عرفه،اليت كما دائماً سالحه الصرب وكان
أحواله شىت يف بعد ومن قبلُ من فيما،الكثريون صدره خفايا من شيئاً يظهر وقد

مذكراته ظهر على اِحلكَِم من عام،خيتاره مذكرة الصفحة١٣٩٣ففي على كتب
:  األوىل

ِعزَّةٌ وللقناعِة أَِذل يل ؟ما وهواِن ِذلٍة ِمن ا أَجنو
َألوجٍه يِذل أَنْ وجهي الصواِنوأَصونُ عالَِم ِمن منحوتٍة

واإلسالِم كاألصناِم ـزوالقوم واألوثاِنن األصناِم عِن هين

عام من احلجة ذي األسباب١٣٩٤ويف اللّه املتبتل،هيأ دعاء واستجاب
مع،األواب لتعيش اجلنوب تغادر أن ا بنا وصغرى ا اللّه أمتع للوالدة فسمح

املقدسة باألراضي الوالد وجالبةً،سيدي مرضيةً حالةً يعد إليه وصوهلم وكان
واجلسمية النفسية األثقال بعض عنه خففت حيث ر،لالطمئنان أنه كانمع اللّه محه

اليوم مدار على عمارته إىل واملسارعة الوقت لقضاء أقرانه من عدد مع أمره رتب قد
األحاديث،والليلة كتب يف وقراءٍة تعاىل اللّه كتاب يف ومدارسٍة قراءٍة من

حينه يف ذلك وسنذكر .  الصحيحة،

علي بن أمحد األخ من لكل األسباب يأت يليه الذي العام واألختويف املشهور
ملدٍة رمسيٍّ إذٍن على احلصول بعد املقدسة األراضي إىل الوصول فاطمة الكربى

مدته انقضاء بعد اجلنوب إىل أمحد األخ عاد وقد .  حمدودٍة،



 
 )( 

سيدي أسرة دائرة يف والقدر القضاء وحركة األحداث لتوايل البصرية بعني واملتأمل
استج وما تعاىل اللّه رمحه حيثالوالد الوالد سيدي حياة من األخرية األعوام خالل د

القول سر يعرف للغاية وغريبٍة عجيبٍة ظروٍف يف األسرة هذه من الغالب مشل التأم
الكرمية اآلية يف ال{ :  احملكم حيثُ ِمن ويرزقْه مخرجاً لَه يجعلْ اللّه يتَِّق ومن

األ،}يحتِسب مدبر املقدورفسبحانَ القدر ومقدر .  مور
 



 
 )( 

ديدناً به واألمر اخلري فعل على مفطورةً تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي جبلة كانت
حياته،وعادةً املالحظني بعض وصفه كما أُنملٍَة ِقيد حىت القاعدة هذه خيالف مل و

قا،وسلوكه وال:  لحيث تتغري ال واحدةً وشيخاً وشاباً صبياً حياته كانت لقد
واألفضل واألوىل األحسن إىل إال .  تتبدل

إىل إضافةً يوٍم كل من القرآن وقراءة الليل قيام كلها حياته خالل يترك مل فهو
والعامة اخلاصة والتفسري)١(القراءات واحلديث الفقه كتب مع،يف قراءات ومنها

وأوالدهأس للكتب،رته مطرداً مجعاً البالد هذه يف مكثه ألعوام مذكراته حوت وقد
املختلفة اجملالس يف واستدرار،املقروءة م وزيار أرحامه صلة عن ينفك ال كان كما

واهلدية بالرسالة خبواطرهم واألخذ على،عطفهم منهم أحد كان إذا بالتزاور وحيناً
منه نشهد،مقربٍة مل ليكتبو القلم حيمل وهو إال تعاىل اللّه رمحه حياته من أسبوعاً

هلم إياها باذالً الدعاء منهم طالباً أحواهلم عن سائالً .  إليهم

                                                                 
البالد) ١( هذه يف عليه قرأ من مجلة من الدينالسيد:  كان شهاب بن أمحد بن ـيد،حممد والس

البيض ـدالرمحن ـب ع بن ـح ـال اجلفري،ص عبدالرمحن بن علوي ـاين،والسيد الف واحملب
زيدان مل سا بن مرشد،خالد يوسف بن طالب ـد،والشاب ـ ـم ـح م بن عبداللّه والسيد

احلبشي حمضار والسيد فخري،اجلفري، عاطف الداعي،والطبيب ـهوالعالمة اللّ نفع الذي ة
الصومال من عبدالباري بن حممود الشيخ إفريقيا يف هذا يومنا حىت ـن،به ب عبدالقادر والسيد

بكر أيب الشيخ ابن باحارث،حسني مل سا .  واحملب



 
 )( 

الصاحلني بعض فيها يزور والليايل األيام بعض يف خاصةٌ جوالت له كانت كما
منهم ويستمد وميدهم إليهم يأنس الذين أصحابه وبعض إىل،واألولياء خيلد ال وكان

ومريديه أبنائه من العبادة يف التثاقل أو والتكاسل والراحة حيث،الدَّعة كان بل
اخلري إىل واملسارعة النشاط على والعبادات،اجلميع الطاعات أفضل إىل ويسبقهم

الصاحلات املالزمة،واألعمال كل مالزماً واألوبئة األمراض من تتجاذبه ما رغم فتراه
لذلكلقرآ احملددة األوقات عني يف وحزوبه وأوراده من،نه شيٍء إىل حضر ولرمبا

يبدي ال ولكنه ومضاعفاته املرض من التأثر غاية يف وهو أوالده أو تالميذه مع القراءة
من حىت وآالمهم أحواهلم يكتمون كانوا الذين الصاحل بسلفه اقتداءاً يظهره وال ذلك

إليهم الناس يفويف،أقرب املألوف التقسيم ذات على وقته مقسماً كان جدة مدينة
الذاتية واجملاهدات اخلاصة التكليفات يف واضحٍة زياداٍت مع األوىل إضافةً،حياته فهو

كان والتصوف والسري والتفسري والعربية احلديث كتب يف املستمرة القراءات إىل
والكتابة للتأليف الوقت بعض تأليفه،خيصص اليتومادة الفوائد يف تتحدد وكتابته

وبعده الظهر قبل أو املغرب بعد العامة دروسه حلقات يف السري،تقرأ حمال يف هي أو
املفيدة واحلكم واألشعار األخرية،والتراجم لألعوام مذكراته مادة جندها ،حيث

ارجتاالً ا خيطب أن قبل مذكراته يف يكتبها اليت اخلطب مواضيع إىل حيث،إضافةً
الواحد املوضوع يف الواردة واآليات األحاديث .  جيمع

فقد حياته من األخرية األشهر يف ـزوأما واضحنين أمرين إىل تعاىل اللّه رمحه ،ع
املسجد يف االعتكاف كثرة وقت،أوهلما يف إال خيرج ال وقته غالب كان حيث

امل إىل ضيف قدم إذا أو أحد لزيارة أو ـزاألكل النهار،لن أثناء ويكاد،وخاصةً
األخرية املرحلة خالل مستدمياً يكون املغرب إىل العصر وبعد العشائني بني ،اعتكافه

قلت إذا موقعه يف حدسي كان إذا أعلم تعاىل:  ولست اللّه رمحه الوالد سيدي إن



 
 )( 

اخلري فعل من فاستكثر األجل قرب إشارة إليه وصلت شهر،قد خالل وقع إذ
حينهمج يف وسأذكره حدسي، يف إليه ذهبت ما يرجح أمر وفاته عام من األوىل .  ادى

اليت األمور من الثانية ـزأما والصمتن االنفعال شدة حياته آخر إليها حىت،ع
وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى النيب إىل العلويني أجداده تراجم يكتب كان اللّه رمحه إنه

أو غالب حياتهيف من األخري الشهر من فراغه يف،قات عليه يقرأ أحدنا كان بل
الكتب عادته)١(بعض غري على الكتابة يف مستغرق من،وهو شيٍء إىل نفطن مل و

تعاىل اللّه رمحه وفاته بعد إال .  األمر

رؤي فهي احلياة اية و األجل بأمر الوالد سيدي اهتمام إليه أعزو الذي األمر اوأما
املغاربة ألحد حصلت ومسيتها،منامية يدي خبط الرائي من سجلتها البشرى((وقد
واإلسرا املعراج صاحب علي،))من أمالها كما هلا صياغيت الوالد واستحسن

يده،صاحبها خبط عليها بكر((:  وكتب أيب الولد ملهمات ما،))ِمن نص وهذا
البشرى يف :  سجلته

اللّه الرحيمبسم الرمحن

الكتاب بينات حمكم يف القائل للّه فحدِّثْ{ :  احلمد ربِّك ِبِنعمِة ،}وأَما
حممد سيدنا األرباب رب إىل املوصلة والوسيلة األقوى السبب على والسالم والصالة

ال احلياة يف اخلالئق سيد الرمحة باب مفتاح وسلم وآِلِه علَيِه اللّه يومصلى ويف دنيا
ومراعيهم،احلساب ساللته من اخلَيِّرين راعي احملبوب درج،احلبيب على م جيذ

                                                                 
كتاب) ١( من األخرية الفترة هذه خالل عليه احملافل((قرأت ـن،للعامري))جة ـد((وم عق

يفوكان،))اليواقيت عليه النحو لقراءة الفجر صالة بعد ما الدرية((خيصص  .  ))الكواكب



 
 )( 

مراقيهم إىل العظيم.  الترقي الفضل ذو واللّه يشاء من يؤتيه اللّه فضل ،وذلك
احملمدي اجلمال بسنا املآقي منهم اكتحلت الذين وأصحابه آله عن اللهم وارض

إ،فأبصرت منه وأمثرتوسرت فأينعت اللطيفة احلب رياح القلوب منها،ىل وفاض
التابعني أوعية إىل الدين،اإلمداد يوم إىل بإحساٍن تبعهم .  ومن

املوافق الثالثاء يوم كان فلما األوىل٢١وبعد الوالد١٤٠٢مجاد سيدي إىل وصل
الفامن حيىي بن طيفور الشيخ امسه اإلسالمية مايل صحراء من ،حيدرة.. توالرجلٌ

تقريباً عاماً وأربعون مخسةٌ مستشاراً،وعمره بالده يف يعمل كان وأصله،وقد
املكرمة مبكة األشراف سالالت من حقيقةً بوادي،ينحدر يسكن جدُّه كان وقد

مايل صحراء واستوطن البالد سعود آل دخول مع مايل إىل هاجر مث باحلجاز ،فاطمة
ال بعض يؤدي كان أياموقد إماماً الوالد سيدي فيه يصلي الذي باملسجد صلوات

جدة يف ا،وجوِده ومكث زائراً املنورة املدينة إىل ذهب األوىل مجاد شهر بداية ويف
األسبوعني .  قرابة

طيفور الشريف منذ:  قال عاديت واحدة٣٥من ساعة من أكثر أنام ال أن عاماً
والليلة اليوم املوافقوبينما،خالل االثنني يوم يف للراحة٢٠كنت يأ أ األوىل مجاد

والدي من تعلمتها اليت أورادي قراءة يف وشرعت توضأت أن نوٍم،بعد ِسنةُ أخذتين
منذ ِنمتها فترٍة أطول ا أ استيقظت أن بعد قرابة،عاما٣٥ًرأيت بلغت ٣فقد

الرؤيا،ساعات هذه رأيت السِّنة هذه  :  ويف

هيبةٌ وعليه مالبسه بكامل قائم كأنه ـ والدي به ويعين ـ اإلمام الشيخ رأيت
وسلم،وجاللةٌ وآِلِه علَيِه اللّه صلى اللّه رسول وقف ميينه أبوبكر،وعن يساره وعن
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عنه اللّه رِضي وعليه،الصديق عنه اللّه رِضي اخلطاب بن عمر سيدنا خلفه ووقف
امس املوصوف والقوة اهليبة عن،ات يسألين فكان احلديث يف أبوبكر سيدنا وأخذ

اإلمام ألين:  الشيخ هو من اللحيظات تلك خالل لذهين يتبادر مل و ؟ عرفته هل
فقط معه الصلوات حضور خالل من عاديةً معرفةً الشيخ بادئ،أعرف ظننت وقد

الشريف األزهر علماء أحد أنه يلو،األمر يقول عنه اللّه رِضي الصديق أبوبكر كان
منك:  مبعناه قريب جبواره،إنه تسكن خلفه،إنك حىت،تصلي به يعرفين يزل مل و

األزهر كعمائم ليست خاصٍة بطريقٍة مطويةٌ وهي عمامته حينذاك،رأيت فعرفته
مكانه الصديق،وتيقنت أبوبكر سيدنا يل امل:  فقال سوق من ٩٩٩دينةاشتر

بالتمر املسمى النوع من الثالثاء،مسبحة يوم جتده إليه األوىل٢١( واذهب ) مجاد
الفجر صالة بعد باملسجد القرآن وأَعِرفُه،يقرأ ا أُعرِّفُه عالماٍت ثالث يل ومسى

وقليب قلبه واقرأ،ليطمئن املشترى العدد ذلك من مسبحةً اللّه{ :  وخذ هو أَحدقُلْ
مرة}  ـ،ألف ال بلوغك عند وسيسلمك٩٩٩مث قويٍة ووجهٍة صاحلٍة بنيٍة إليه قم

بالعالمات وعرفه املسبحة هذه أنت وسلمه بيضاء :  مسبحةً
النمل:  األوىل سورة منها سوٍر ثالث اليوم حزب يف يتلو .  أنه
إياها:  الثانية سيعطيك اليت البيضاء .  مسبحته
أمراٍض:  الثالثة بثالثة ابتالٌء الركب:  عنده ووجع القلب وهبوط مث،السكري

والوجع مل األ اشتداد عند ليقرأه الدعاء هذا :  وصورته،علمه
اإلشراق-١ بعد أو العصر قبل ركعتني للّه يصلي يقول،أن السالم ٤وبعد
قيوم:  مراٍت يا حي الدعاء،يا هذا يقرأ :  مث

اللّه الرحيمبسم الرمحن
وسلم وصحبه آله وعلى األمِّيِّ النيب حممد سيدنا على صل يا،اللهم حي يا اللهم

حيٍّ كل وبعد حيٍّ كل قبل حيٌّ أنت قلوبنا،قيوم حتيي أن احلي بامسك أسألك
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وصحتنا وأمورنا حالالً،وأعمالنا طيباً مباركاً واسعاً رزقاً ترزقنا ومجيع،وأن حنن
الرامحنياملسلمني أرحم يا برمحتك فيه يا،نعيش مقتدر يا قادر يا قيوم يا حي يا

واإلكرام اجلالل ذا يا متعايل يا العاملني،كبري رب للّه الفاحتة.. واحلمد آخر .إىل
يقول قيوم: مث يا حي مرة((يا آخره))سبعني إىل الدعاء يقرأ يقول،مث :  مث

قيوم يا حي يا مرةمئ((اللهم آخره))ة إىل الدعاء يقرأ يقول،مث حي:  مث يا اللهم
قيوم مرات((يا آخره))أربع إىل الدعاء يقرأ يقول،مث قيوم:  مث يا حي يا اللهم

مرة(( يقول))سبعني الدعاء،مث يقرأ قيوم:مث يا حي يا مرة((اللهم الدعاء))مئة يقرأ .  مث

طيفور الشريف كلّمين:  قال وسلممث وآِلِه علَيِه اللّه صلى احلبيب ذلك بعد
أي:  وقال ـ تعاىل:  أخربه قوله نومه عند يقرأ يراين أن أراد إذا أنه ـ :  والدي

اللِّه{ ِبِإذِْن ليطاع ِإالّ رسوٍل ِمن أَرسلْنا جاؤوك،وما أَنفُسهم ظَلَموا ِإذْ أَنَّهم ولو
رِحيماًفاستغفَر توَّاباً اللّه لَوجدوا الرَّسولُ لَهم واستغفَر اللّه .  } وا

نشره أمكن ما الرؤيا من فجر،انتهى املذكور الشريف لفظ من كتبتها وقد
األوىل٢١الثالثاء   .  ١٤٠٢مجاد
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ا األسبوع يف الوالد سيدي تسجيلكان أُمسعه أن مين يطلب حياته من ألخري
عن وكانت عنه نيابةً املسجد منرب على ألقيتها اليت اجلمعة والصرب((خطبة االبتالء

للصابرين))عليه الدرجات من اللّه أعده بالدموع،وما عيناه ذرفت مسعها ،فلما
له:  وسألين فقلت ؟ املوضوع هذا اخترت وقعت:  ملاذا علىلقد املكتبة يف يدي

املسمى القيم ابن الصابرين((كتاب ٍم))عدة مالئ موضوٍع عن أحبث فرأيت،وأنا
ذلك إىل تدعو عن،املناسبة شيٍء كل حتوي أن تكاد الكتاب مادة أن وخاصةً

البالء على أمراً،الصرب ذلك من علم قد هو وكأمنا الوالد سيدي .  فسكت

يقال درج:  واحلق خاللإن تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي به حتلى اليت الصرب ة
اللّه بذاك يرجو أنه بيقٍني توضح وزيادة عاماً ثالثني منذ جسده على األمراض تناوب

اآلخرة مرٍض،والدار أول ـزفكان هون السفلى العوالق ببالد حلّ أن منذ به ل
الفتق(( اللهجة))اهلزر((أو))مرض يف يسمى بعد،الدارجةكما أمره استفحل وملا

مستشفى يف جراحيةٌ عمليةٌ له أُجريت حيث واحٍد شهر مدة عدن إىل سافر الزواج
بعدن أحور،املكاوي إىل عاد قصريٍة،مث مدٍة سوى بأحور استقراره على متر مل و

ركبه يف بالروماتيزم ابتلي وأقعد،حىت اكاً إ املفاجئ البالء ذلك كه أ أياماًحيث ه
للعالج ـار ـع ـج ب املخزن مستشفى إىل خالهلا سافر يستعمل،طويلةً عاد مث
بعصاه واحلركة القيام على ويستعني العربية الطبية والعقاقري .  األدوية

ذلك بعد مومسية أصبحت حيث املستمرة الروماتيزم سحابة انقشعت أن يلبث مل و
مبرض ابتلي حىت آخر إىل حٍني من به،السكريتعاوده أُصيب مرٍض أخطر ،وهو
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عاٍم بعد عاماً صحته ميتص استمر الطعام،حيث وطيب العيش لذيذ وغادر،ومنعه
من النوع هذا ألصحاب األمثل الرأي لكنِّ ؛ ومراٍت مراٍت ملعاجلته وعدن جعار إىل

قوهلم العالج((:  املرض من خري رأس((:  وقوهلم))الوقاية فاحتمى))الطباحلمية
لسكرياته منه منع ومأكٍل مشروٍب كل عن الوالد االلتزام،سيدي إىل اضطر وحىت

فكان واجلسدي، الذهين اإلجهاد من والتقليل االنفعال ختفيف يف األطباء بنصائح
وأوالده طلبته مع وتصرفاته سلوكه على بيِّن أثر الشديد،لذلك العقاب من خفف إذ

يعتا كان األمورالذي بعض معاجلة يف .  ده

سبيالً جسده إىل التامة العافية تعرف مل املستعصي املرض هذا وإمنا،وخلطورة
كثرياً جهداً منه فتمتص واآلخر احلني بني تتغشاه واألوجاع مل األ نوبات ،كانت
وتدخل املنحرفة األفكار وطأة اشتداد مع ونواحيها بأحور إقامته أُخريات يف وخاصةً

غضبه ا ويشتد أعصابه ا تثار اليت التافهة املناقشات يف األجيال،السفهاء واحنراف
السامية اإلسالمية األخالق والنهب،عن القتل إىل والدعاة العلماء بعض وتعرُّض

واالمتهان ـ،والسخرية أمراض من به ما على ـ حيمل وهو إال البالد يغادر فلم
جديدٍة أمراٍض الشيخوخة،بوادر عهد وإشراف اإلجهاد وسرعة القلب ،كهبوط

البدنية قواه لتمتص ترتع واجلسدي النفسي وبنائه جسده على جمتمعةً كلها فكانت
كلياً اكاً إ .  وتنهكه

ِعدَّةَ وجاب األطباء من عدٍد على نفسه الوالد سيدي عرض فقد ذلك ومع
ب انتهى حيث إىل باألسباب وأخذ األخذمستشفياٍت املركبات،ه من وشرب
األوراق جتمعه ال ما الطبية والوصفات كان،واألدوية املشترك مل فاأل ذلك كل ومع

األطباء آمالُ تبِنيِه ما كل األوفياء،يسحق احلريصون يزرعه ما أليمه يف ،   ويواري



 
 )( 

وا متحيص الصاِحل للعبِد والبالء الوباء أن ولغريهم هلم األجورويظهر يف وزيادةٌ ختبار
األخذ،واحلسنات وبني واجلزر املد بني األوبئة تلك مع اللّه رمحه الوالد سيدي وظلّ

له كان مفاجئٌ وبالٌء جديد مرض األمعاء يف استفحل حىت بالصرب والتذرع باألسباب
يترتب ما لصعوبة البالد خارج املعاجلة ضرورة يف األقوى والفعل الغالب علىاألثر

واال القلق أمور من ـزاإلمهال .  عاجن

اخلميس يوم يف املشهور علي بن أمحد األخ برفقة جدة مدينة الوالد سيدي وغادر
العالج١٤٠١شوال٢٠ يف هناك الوقت بعض أخذ حيث املتحدة اململكة صوب

احمليا على تلوح العافية بوادر وظهرت احلجاز،والتطبب إىل بالعودة له مع،ومسح
الشرعي الصوم عن واالمتناع اخلاصة األدوية بعض استخدام له،ضرورة وحددت

والليلة اليوم يف املتناول الغذاء وكميات السبت،أوقات يوم يف جدة مدينة إىل وعاد
احلرام١٤ القعدة ذي استقباال١٤٠١ًمن واحملبون واألصحاب األبناء واستقبله

حبضرته،حافالً فيهاوقَرأْت قلت الوصول مبناسبة شعريةً :  قصيدةً
احلَِصِف باَألهيِف مخِبِري يا اللَهِفبشراك غَايِة يف غَدا قلباً طَمَّنت
وكَفَت فقَد البشرى يف أُِجيزك الشَّغِفماذا ِشدَِّة ِمن أَدمعها جفْناي

اِالضِط داُء النَّفْس هوىواستعمر تلَِفراِب إىل أَودت قد نفِْسي وِخلْت
خبٍر يف باِإلبهاِج ِجئْت كَسِفوهكذا ِمن كان قد ما عين أَزاح
طَلْعِتِه ِإشراِق ِمن احلَيُّ باِإللِْفوأَشرق اليوم الوِجلُونَ واستأْنس

عادته الغيِث وادي بالغيِث والعلَِففاهوجاد باَألرزاِق اَألرض تزَِّت
صِلفاً ِبرذَوِنِه على السُّرور بالصَّلَِفعاد املَوصوف العاِشق فأَبهج

طَلَعت قد الشَّمس أَن لَألرِض باَألسِفوبانَ املَمزوج اَألملُ تجدَّد
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ـِه ـِت ـب ِبغي كُنا وما صدر العجِفالصَّدر ِمسحةُ علينا ِخماصاً ِإالّ
ومكرمةً خرياً بنا يروم الشَّرِفأب ِم سل يف شرفاً بنا يرقَى
سكناً ِمحراِبِه يف ِللْحقِّ والشَّظَِفأَقام والصَِّرب بالتُّقى وزانه

منتِهجاً الزَّيِف عصِر خوخاِت يفوسدَّ اَألكاِبِر أَلَِفنهج ويف صبٍر
فأَخضلَها منا اهلدى ـدوب ج والسَّلَِفأَسقَى اللِّه بِكتاِب وصانها
حاِضِرنا مضموِن يف الطرف السُّجِفوقَلب راِفع فأَرخى يرقْه فلَم

مشتِغالً القُرآِن كَنِف يف إىلوعاش يلِْوي ال اخلَلِْق عِن ترِفِبِه
دعوِتِه ترِسيِخ يف العمر اخلَلَِفوبدَّد عالَِم يف أُنموذُجاً فكانَ
تسأَلُين وهي بلُبىن أَلَمَّ ؟:  ماذا الشَّرِف ِمن شيئاً بالثنا أَترجتي

ذاِكريت: فقلت فَيِض ِمن تسخِري ويفّال ِفيِه كُنت ِإنْ الوفا مقام هذا
نِسجت قد كيف أدرى وهو أيب الصَّدِفهذا مكْنونِة يف الدُّرِّ فَراِئد

مكْرميت ِإظهار شرفاً يل الظرِفيجوز ِمن شيٌء الفَتى يِعيب وال
ا الكَِرمي جاد قد اللِّه صدِفوِنعمةُ ِمن وليس عجٍب ِمن فليس

اُألن فَرٍسوزارنا على مختاالً التَّرِفس ِمن واٍد يف تركُض شمَّاَء
مطِْربةٌ الشوق روِض فَوق والسَّلَِف:  وغَرَّدت القَوِم ِبِحبِّ وسهالً أَهالً

الوالد سيدي قال ا قراء ختام للّه((:  ويف ذلك،احلمد اللّه اإلنسان،)١(حقق
م حمله من خرج سيعودإذا أنه يدري يف،))ا مشاهداته عن الوالد سيدي تكلّم مث

                                                                 
للِّه) ١( شكراً املوضِع هذا يف الوالد .  سجد
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البالد هذه أهل على به اللّه أنعم وما املزعج البالد تلك أهل وحال اإلجنليز بالد
واإلميان اإلسالم نعمة من .  اإلسالمية

األبيات هذه البالد تلك إىل معه محلها اليت مذكراته يف وجدت :  وقد
أَ اللِّه ووحدِتيإىل هموِمي ِمن الوِسيلَِةشكُو ِنعم املُختاِر وباملصطفى

الورى سيِّد يا احلَالُ ِمنا ضاق الغِريبِةلقد الِبالِد هِذي إىل وصلْنا
ِلمسِلٍم ِشعار ال فيها ِدين مجاعِةفال للصَّالِة فيها يؤذنُ
الِبالِد أَقصى مسِجٍد ِبدعوِةِلفَيصٍلِسوى للِقياِم هناك بناه

محمٍَّد حِبييب جدِّي إىل خِبيثَِةفأَشكُو ِبالٍد ِمن عنا يفَرِّج
واخلَنا والِفسق الكُفْر فيها عمَّ بِفتيِةلقد ضاع اِإلسالم ِسيَّما وال
كاِشف وهو خاِلِقي ِمن الشِّفا ِعدَِّةِلِمفأَرجو َألمراِض يشِفي حنِتنا

كُلهم القَوم حيَّر ببطْين العِويصِةفداٌء اُألموِر أَِخصائي أَِطبا
جدُّنا هو املصطفى احلبيب وِمحنِةوهذا ضرٍّ كُل يف وِسيلَتنا
قَصدتكُم الِكراِم الرُّسِل سيِّد الفيا إىل مِصيبيتتوجَّه يرفَع رَّحمِن

آِجٍل غري عاِجالً قَِريباً ومكِةِشفاًء اِحلجاِز أَرِض إىل نعود
الورى سيِّد يا البرُّ الشَِّفيع بِليَّيتفِنعم يرفَع الرَّمحِن إىل توجَّه
مضاعٍف سالٍم مع ِإهلي عليوصلى تسِليماً ِبكَثْرِةوسلم كُم

يليه الذي العام من وطرفاً العام ذلك بقية الوالد سيدي صحٍة١٤٠٢وقضى يف
اخلاصة والقراءات العلم دروس يف دؤوٍب ونشاٍط نفسيٍّ وارتياٍح إنه،ملحوظٍة حىت



 
 )( 

اجلديد العام مذكرة من األوىل الصفحة على كتب اللّه احلقيقي((رمحه الرضا ،)١())عام
ذَ التاليةو باألبيات حتته  :  يَّلَ

فال اجلَِميِل ِفعلَ عوَّدتنا ربِّ سلَفَتيا قد ِمنك ِبرٍّ عواِئد تقْطَع
مذْهبه ضاق فَِقٍري ِبكَسِر تِلفَتواجبر فقَد احلَرى مهجته وداِو

؟ ِلناِئبيت ـو أَرج فمن يل تكُن مل عرفَتفِإنْ ما قَط نفِْسي باِبك غري

العام هلذا احلج موسم إىل١٤٠٢ويف العائلة أفراد كافة بأخذ الوالد سيدي قام
والتسليم الصالة أفضل ساكنها على املنورة أُصيب،املدينة جدة إىل عودته ليلة ويف

بالٍغ جبرٍح اليمىن يده أصابع من أصبٍع باالً،يف به يأخذ والوجعفلم مل األ على وصرب
عليها اجلبرية عمل هو إن صالته فساد على منه بالرخص،خوفاً العمل عن وجتنباً

بالعزائم وأخذاً الفقهاء أوردها اليت بوضع،الشرعية األوىل أيامه خالل واكتفى
احلار باملاء وتكميدها الظاهر من وتأثري،األدوية أملاً ويزداد يتسع اجلرح هذا اًوبقي

تاريخ على١٤٠٢صفر٦حىت يشرف كان الذي الطبيب على نفسه عرض حيث
ـه ب اليت األمراض كافة من السمت،معاجلته ذي املبارك ـب ـي ـب ـط ال وهو

سهل بن حسني وأغلظ،احلسن األمر هاله األصبع يف املتفشية اجلراحة رأى فلما
تعاىل اللّه رمحه الوالد لسيدي خط،العتاب له مصابوبين أنه وخاصةً اإلمهال ر

الطب يف املعاجلات وأخطر أعقد من الداء ذا املصابني عالج وأن بالسُّكري،
حيويه،احلديث ما واستفراغ اجلرح فتح عملية إجراء ضرورة الطبيب اقترح .  ولذلك

                                                                 
امللقب) ١( احلبشي عبداللّه بن بكر أيب للحبيب التاريخ تعاىل)) عطّاس((هذا اللّه . رمحه



 
 )( 

التيمم وجوب عليه سيترتب الذي األمر هلذا نفسه تطمئن مل الوالد سيدي ولكن
الص دون،الةحال اجلرح على يؤثر أن ميكن آخر دواٍء عن بالبحث طبيبه فأقنع

العملية إجراء إىل دواًء،احلاجة له وكتب سهل بن حسني السيد التوجيه فامتثل
اخلارج من املوضعي بالتأثري مدةً،معروفاً املرهم ذلك يستخدم الوالد سيدي وبقي

على األخرية املفاجأة مل أ طغى حىت األعلىطويلةً يف األدىن وانطوى شيٍء .  كل

خالل مفاجئةً عودةً تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي جسد يف االبتالءات لدولة كان وقد
قالئل الركب،شهوٍر يف الروماتيزم مل أ فاجأه أصبعه يف آنفاً املذكور باجلرح تأثره فخالل

الثانية،واألقدام مجادى شهر خالل تأ١٤٠٢فأقعده إالعن املسجد يف اإلمامة دية
األحيان بعض يف تعاىل،متكلفاً اللّه رمحه وتوجيهه بأمره غيابه خالل عنه أنوب ،وكنت

بامل غرفته يف جالس وهو اعتادها اليت نوافله كافة يؤدي ـزوكان منن ورٍد عن يتخلّ مل و ل
بالليل يفوته ما بالنهار يقضي وقد قطّ، .  أوراده

بو ظهرت اجلسديةوقد قواه بامتصاص تنذر القدر قلبيٍة،ادر نوباٍت جوم وذلك
شعبان شهر وأوائل رجب شهر خالل يوم١٤٠٢مفاجئٍة قلبيةٌ نوبةٌ فاجأته حيث

مساًء٢٦األربعاء جبدة،،رجب خبش مستشفى إىل إثرها على حمل صدريةٌ نوبةٌ
حقنه مت أن بعد الراحة إىل باخللود األطباء احلقنونصحه طبيعته،ببعض له وعادت

إلرهاٍق وآثاٍر التعب من شيء مع اليوم،املألوفة يف املستشفى من إخراجه وطلب
اخلميس بالناس١٤٠٢رجب٢٧التايل إماماً الصالة وباشر الصحية حالته وحتسنت

كالعادة التايل اليوم من اجلمعة موضوعها،وخطبة واستقبال((وكان رجٍب توديع
  .  ))بانشع



 
 )( 

املفاجئة النوبة تلك عادت شعبان شهر من الثاين اليوم إىل،ويف الطبيب وأحضر
ـزامل وأنن واالنفعال احلركة من اإلكثار بعدم الطبيب ونصحه والعالج الكشف ومت ل،

االنفعال يتحمل يعد مل صورته،قلبه ما اليوم لذلك مذكراته يف وجدت هذا((:  وقد يف
مل املرضاليوم بسبب أورادي قضيتها،أُمت قد للّه هذه،))واحلمد خالل سيدي وكان

الترمجة كاتب للفقري الزواج بتدبري مشغوالً احلبيب،املدة وصول انتظار يف وكان
بوجوده مربوطاً كان الزواج أمر إن حيث اخلليج من السقاف أمحد بن عبدالقادر

الو،وتوجيهه سيدي أثبت فقد بعدولذلك شعبان شهر من الثاين لليوم مذكراته يف الد
صورته ما اخلليج من عبدالقادر احلبيب بوصول للّه((:  إخباره احلبيب،احلمد وصل

أبوظيب من الثالثاء))عبدالقادر يوم السلفية٤ويف احلضرة قيام مناسبة وهو ـ شعبان
مب البار عمر ـزللحبيب البارن حامد مب عبداللّه العم احلضرةل من الفراغ بعد العقد مت

ذلك،املباركة عن معرباً مذكرته يف سيدي بكر((:  وكتب أيب للولد العقد مت اللّه، حبمد
عبدالقادر احلبيب مباركةً،بواسطة جلسةً  .  ))وكانت

عن غفلٍة يف والكل الناس ودعوة بالزواج املتعلقة املواعيد اجمللس ذلك يف وحتددت
امل عمٍل،دبرالقدر أدىن من واإلرهاق التعب آثار غري الوالد سيدي على يظهر وال

األخرية النوبة سبقت اليت األيام تلك خالل ا يقوم حركٍة أو .  يؤديه



 
 )( 

اهلجرية السنة من شعبان شهر يأت اليت١٤٠٢مل اهلموم من كثري كانت حىت
و قد الوالد سيدي كاهل عديدٍةتثقل نواٍح يف املطلوب األمل وحتقق أوزارها ،ضعت

م بزوجا مرتبطون هم من إالّ البالد يف يعد مل و األسرة من الغالب مشل اجتمع فقد
م حيا يف م،ومستقرون يف تلتقي أن الدائرية األهل حلقة ـزوكادت واحٍدن ٍل

واحدٍة وماديٍة روحيٍة ـٍة ـئ ـي ـه ال،وت قيض أن بعد شبهوخاصةً من األسباب لّه
بعينه العدم يكن مل إن يف،العدم جديٍد مبسجٍد اإلمامة الوالد لسيدي اللّه رتب حيث

كيلو احملروسة) ٢(حي فقد،جبدة وحسن واسع سكن اجلديد باملسجد كان وملا
رمضان مسجد يف عنه بديالً إماماً الترمجة كاتب الفقري الوالد سيدي استخلف

املالئم،بالشرفية البديل إىل واألوالد العائلة بقية مع هو عامالً،وانتقل ذلك فكان
الوالد سيدي ذات يف النفسي االستئناس عوامل من .  هاماً

وبناته ألبنائه التزويج أمر يهمه كان العام،كما خالل األسباب اللّه ١٤٠٢فهيأ
ر شهر يف فاطمة واألخت أمحد األخ من كل يتزوج الذيأن العام ذلك من جب

التالية للنوبات الوالد سيدي فيه التدبري،تعرض كان االنتقال شهر وهو شعبان ويف
بواسطة البار حامد بن عبداللّه السيد عند للفقري الزواج إلقامة أشده على العملي

السقاف أمحد بن عبدالقادر حبياته،احلبيب اللّه .أمتع

التغير عن القول سبق خاللوقد الوالد سيدي سلوك يف حصل الذي املفاجئ
القراءة يف واالستغراق املسجد يف واخللوة العزلة كحب حياته من األخرية الفترة

الكتب ومطالعة األجداد،واألذكار وسري تراجم يف آخر،والكتابة ذلك كان وقد



 
 )( 

واهتمامه وقته فيها استفرغ اليت اخلطية اللّ،أعماله رمحه كان يستحثينوقد تعاىل ه
بني واحلركة باملسجد االنشغال ولكن واآلخر احلني بني اجلمع ذلك كتابة على

وامل ـزاملسجد املختلفةن املهمات من ذلك وغري أمحد بن عبدالقادر احلبيب ودروس ل
اهلام اجلمع ذلك يكتب بذاته الوالد شرع حىت أمالً كان ما يل حيقق وكتبه،مل

هو كأمنا أوالدهباختصاٍر من يظهر أن حيبذ اليت األقالم رؤوس ذلك يكون أن أراد
فيها ويتوسع يكملها كان،من املبارك اجلمع ذلك من فرغه أن األمر يف والغريب

أيام بثالثة األخرية القلب بنوبة إصابته .  قبل

يوم يف الطاهرة الرحاب تلك مودعاً الوالد سيدي ا قام عمرة آخر وكانت
الدين١٤٠٢رجب٢٥اءالثالث شهاب األخ برفقته يود،وكان حمضار األخ وكان

عن يتأخر جعلته زوجته لدى الوضع بوادر ولكن املبارك اليوم ذلك يف مشاركتهم
الزيارة،ذلك تلك يصف مذكرته يف الوالد سيدي :  وكتب
حمضار(( لزوجة الفرج ومنتظرين مكة إىل بعمرة الدين وشهاب أنا ودعونا،قمت

مكة يف حمضار،))هلم األخ زوجة ولدت أن بعد نفسه اليوم صفحة ذيل يف وأحلق
املساء اللّه((:  يف بعون الفرج ومساه،حصل حبمداللّه مبولود حمضار زوجة ولدت

فيه،علياً يبارك  .  ))اللّه

األربعاء يوم وامل٢٦ومر ـزرجب اجلديدن املولود فرحة يعيش حلوحىت،ل
عنها حتدثنا اليت الصدرية النوبة الوالد اعترت حيث مستشفى،املساء إىل وحمل

أسبوع كل يف ـا ـه ـي ـل ع املعتاد ختمته وختم للشفاء ومتاثل خبش عبدالرمحن
باملستشفى سريره على مبا،وهو التايل اليوم يف خروجه بعد مذكرته يف ذلك وأثبت

: نصه



 
 )( 

للّه(( من،احلمد اخلتمخرجنا أن غري ورعايته اللّه بعون ـفى ـش ـت ـس ـم ال
املرض بسبب العاشرة الساعة إىل املوجودين،تأخر األوالد مع املستشفى يف وختمنا

يف))عندي املعتاد حيث من عادية غري تبدو الوالد سيدي وصحة اليوم ذلك ومنذ ،
وحياته اإلعدا،مظهره متابعة على يستحثنا كان ذلك مع املرتقبولكنه للزواج د

لذلك الرمسية البطاقات وطبع البار آل عند .  للفقري

املسجد يف األخرية خطبته تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي خطب التايل اليوم وكان،ويف
عليها((موضوعها واحلث سيدي،))التوبة فيها يسجل اليت األيام آخر هو اليوم هذا وكان

على املوضوع أسس األسبوعيةالوالد باخلطب اخلاصة سيدي،مذكرته خطبة سجلت وقد
الكاسيت شريط على املسجلة،الوالد جمموعته ضمن .  والزالت

األحد يوم يف١٤٠٢شعبان٣ويف احملبني بعض مع املشاركة إىل الوالد سيدي دعي
م دائر يف تويف مليٍت درٍس املغرب،ختم صالة بعد اللّه رمحه مكانهفذهب واستخلفين

باملسجد العشاء وعليه،ألصلي عاد طويٍل بزمٍن العشاء بعد املناسبة هذه من عاد وملا
مع ولكنه ؛ أدوار أربعة أو ثالثة من مكوناً مرتفعاً مبىن الرتقائه واإلرهاق اجلهد عالمات

مب خمتصٍر مولٍد لقراءٍة عاجلٍة بصورٍة دعا وإمنا الراحة إىل خيلد مل وتسميةذلك ختان ناسبة
اجلديد املشهور))علي((املولود علي بن حمضار األخ اجلد،جنل مولد الوالد سيدي وقرأ

املناسبة ذه اليوم ذلك يف نظمها شعريٍة بقصيدٍة وأنشد املشهور عبدالرمحن بن علوي
يف يفرطون ال الرجال أن لنا وتعليماً وأسرته حمضار األخ على للسرور أبسطإدخاالً

التعب حاالت أشد يف حىت اخليرة القصيدة،األسباب هي :  وهذه
اجلود باب حتت املقصودوقفنا لنا حيصل وبا

الدار وعقىب احلسىن حمضاركذا عمر يا كرامة



 
 )( 

اجلار حبق ريب حمضارفيا عمر هو وشيخي
الدار واهل الكل حمضارتشفي عمر يا كرامة

الزهرا أمنا الكربىومعنا وامنا وسيله
املختار زوجة حمضارخدجية عمر يا كرامة

اهلي حبق ريب وعليفيا احلسني مث حسن
النار عذاب من حمضارأجرنا عمر يا كرامة

تصلحنا رب يا وتسترنام وترمحنا
األشرار من حمضاروحتفظنا عمر يا كرامة

املشهور يومنا ـناوهذا ـت املربورخ إبننا
احملضار البننا حمضارعليٍّ عمر يا كرامة

يهديه ربنا وفنسأل العلم ))التنبيه((ويقرا

كرار للسور حمضاروحيفظ عمر يا كرامة

يسلم عمره تسلم))آمنة((وأمهيطول
احملضار ذلك حمضارأبوه عمر يا كرامة

دامي ربنا املختاروصلى ملعلى عا ما
والدار الربا يف حمضاريذكر عمر يا كرامة

دوب وسلم اآلِل احملبوبمع مرسولنا على
األخيار سيد حمضارحممد عمر يا كرامة



 
 )( 

الشعر من يده خبط الوالد سيدي كتبه ما آخر القصيدة هذه كانت وبعد،وقد
حاويةً جامعةً شاملةً فاحتةً رتب املولد من ـزمث،الفراغ بقين بينما لينام غرفته إىل ل

الرقود موعد حان حىت احلديث أطراف يتجاذبون األسرة هذه،أفراد مثل يف وكنت
امل أغادر ـزالساعة إماماًن بالناس فيه أصلي الذي اآلخر املسجد إىل عائداً وهو،ل

ذلك غري تفعل كانت األقدار ولكن بالشرفية رمضان مف،مسجد فَقَدت اتيحفقد
الوالد سيدي غرفة يف الرقود ففضلت ومسكين داخالً،سياريت الباب فتحت فلما

وكان واملاء الدواء له أُحضر وأن السراج أُضيء أن الوالد سيدي مين طلب بفراشي
الضرورة عند النوم الستجالب له أُعطي قد الدواء دواءه،ذلك سيدي فشرب

است مث جرعاٍت زمزم ماء من عليه اللّهوجرع يذكر مضطجعاً فراشه على القبلة ،قبل
والذي الدين شهاب األخ أيضاً الغرفة يف يرقد وكان منه قريباً فراشي ـدت ـوس وت

أعزباً لكونه فيها ينام أن إلدراك،اعتاد قِلقاً الفراش على أتقلب وأنا طويالً الليل ومر
للقلق الرئيس األول،املصدر الفجر ـزومع حمضان األخ األذانل ليؤذن كعادته ر

األبواب ـح ـت ـف وي املرض،،األول وطأة من يئن وهو ليتوضأ الوالد سيدي وقام
من شيئاً له أُحضر أن مين وطلب مكدوداً فراشه طرف على جلس عاد ـا ـم ول

الغثيان عنه ليذهب القهوة،ففعلت،اهليل من شيئاً شرب يذكر،مث القبلة استقبل مث
ويصلي أناللّه فأمرين الثاين الفجر موعد حان حىت فراشه طرف على جالس وهو

مأموماً يصلي أن ليمكنه وأخفف الفجر صالة بالناس من،أُصلي فرغت أن وما
بيت إىل واجته هناك صلى حيث املسجد آخر من الوالد سيدي قام حىت الصالة

املتصل بالقيء جوفه يف ما كل يستفرغ ال،الطهارة أجهده قواه،حىت منه وسلب قيء
كان ولكنه الدين شهاب األخ وساعد ساعدي على الطهارة من خروجه بعد واتكأ

جسده جمموع على السيطرة يصدر،فاقد الوعي فاقد فراشه على وضعناه حىت
للغاية وخميفاً مفزعاً موقفاً وكان فيه من لسانه خرج وقد خميفاً أفرك،شخرياً كنت



 
 )( 

وعزميٍة بقوٍة الطبيبصدره قول تذكرت أين وخاصةً املتصل النبض على قلبه ألساعد
األوىل املرة يف أسعفناه عندما ضعيفةٌ القلب نبضات تركت،أن أن بعد واندفعت

وحمضار أمحد األخوين ألوقظ القلب على الفرك مهمة يؤدي شهاب .  األخ

ـزو يفن اإلخوة ألساعد وطلعت املسجد باب حىت السيارة ألحرك محللت
السيارة إىل الوالد حيث،سيدي املسجد يف املصلني بعض ذلك يف ساعدنا وقد

م من األخرية للمرة فراشه على ـزمحلناه األخوانن معه وذهب املستشفى صوب له
الدين وشهاب اإلسعافات،أمحد متت حيث فقيه سليمان مستشفى إىل به واجتها

عل يطلق خاصٍة غرفٍة إىل وأُدخل املركزة((يهااألولية العناية يف،))غرفة اخلرب وانتشر
أياٍم أربعة عنه الزيارة منع املستشفى أن إال والسائلون املترددون فكثر مبرضه الناس
أبناؤه إال زيارته يف ألحٍد يسمح مل و األطباء وإشراف مراقبة حتت خالهلا كان بلياليها

له،وخاصته فسمح بعدها الصحية حالته حتملوحتسنت خاصٍة غرفٍة إىل باالنتقال
للزيارة٤١٧الرقم املعتادة األوقات يف يزوروه أن للناس وسمح الرابع ،بالدور

بالعافية ويهنئونه يزورونه مكاٍن كل من الناس وأدى،وانكب الزوار عليه كثر حىت
رأياً يقدم زائٍر كل من الكالم واستماع واحلركة القعود تكَلِفِه إىل أوذلك دواًء أو

الزيارة ختفيف الطبيب وطلب الناس، حديث ألوان من ذلك غري أو لوماً أو نصيحةً
الزائرين عدد .  وقلة

السبت يوم حىت١٤٠٢شعبان١٤ويف ومرضيٍة متحسنٍة حالٍة يف الوالد أصبح
ومفاجئٌ غريب ملٌ أ اليسرى قدمه يف ظهر حيث املساء هو،حل اليوم هذا وكان

حىتالي الضيوف دعوة وأُجلت للفقري املستعجلة الزواج إجراءات فيه متت الذي وم
للشفاء الوالد سيدي يوم،يتماثل العم١٥ويف ومعه الوالد سيدي زرت شعبان



 
 )( 

حمضار واألخ البار حامد بن يل،عبداللّه وقال واستبشر فرح دخلنا مرحباً((:  فلما
حيدثنا))باإلمام وأخذ تدمع وفرٍحوعينه وِبشٍر قال،بطالقٍة ما ضمن من :  وكان

املقصود(( حصل له))البارحة ظهرت إشارةً أن ـه ـالم ك ـن م لنا ـر ـه ظ والذي
آخر أمراً تقتضي كانت اإلشارة أن نعلم مل و العافية حبصول املنام  .  )١(يف

اليوم ذلك مساء سنة١٥ويف الساق١٤٠٢شعبان يف واشتد مل األ تضاعف
الدما محرة وارتفعت له،ليسرى وضعت اليت املختلفة األدوية تنفع مل ينم،و مل حىت

اآلالم شدة من الليلة إىل،تلك نقله يف األمر نتعجل أن الكشف بعد الطبيب وقرر
بإيصال تسمح اليسرى قدمه يف ساعاٍت خالل سريعةٌ عمليةٌ له لتجرى آخر مستشفى

أن بعد الساق قدم إىل الشراينيالدم يف انسداٍد حدوث هلم .  تبني

املستشفى إىل منه ونقل املستشفى إىل مجيعاً حضرنا والقلق الصدمة وطأة وحتت
تطوراً أكثر إمكانياته إن قيل والذي الوطين من،العام املتأخرة الساعات تلك ويف

حيتاج ال األمر بأن وأَعلَمنا املختص النوبة طبيب قلوبنا طمأن ذلكالليل إىل
ـزاال الحٍقن وقٍت حىت العملية تأجيل باإلمكان وأنه إىل،عاج االطمئنان فسرى

سريره يف مسجى وهو اللّه رمحه عليه ودخلنا باملسجد،قلوبنا يوصينا وهو وودعناه
اجلماعة يف بالصالة السهر،واالهتمام األهل،وعدم على السالم ـغ ـل ـب ن وأن

امل،مجيعاً من الدينوخرجنا شهاب األخ جبانبه تركنا أن بعد جرت،بىن والذي
                                                                 

تعاىل) ١( اللّه رمحه موته بعد األمر ذلك لنا أن،ظهر ـد احلام ـر بك أيب بن حممد اخلال أخربنا إذ
اليوم ذلك صباح يف سلمه الوالد اخلاص١٤٠٢شعبان١٥سيدي ـيديت،خامته لس ليسلمه

ـد،الوالدة الوال سيدي تويف حىت اإلشارة عرف أن بعد األمر حممد الوالد ـا،فكتم فأخربن
أيام بعد .  بذلك



 
 )( 

اللّه رمحه الوالد إصابة قبل كامٍل شهٍر ملدة رخصةً عمله من يمنح أن القدر أقالم
فقط أياٍم بثالثة للعادة،تعاىل خارقاً أمراً ذلك مالزمة،فكان على ذلك ساعد إذ

ظروفه أصعب يف الوالد لسيدي الدين شهاب .  األخ

وكمال الصحة مشول يف واطمئناٍن أمٍل بارقة النفس ويف البيت إىل منا كل وعاد
الوالد لسيدي صباح،العافية الدين شهاب األخ وصول االطمئنان ذلك من وزاد

التايل الوالد١٤٠٢شعبان١٦اليوم سيدي وبني بينه دار شيقاً حديثاً علينا وقص
ا إليها يطمح اليت اآلمال بعض طعامعن يتناوالن ومها حياته يف الدين شهاب ألخ

 . )١(العشاء

اليوم ذلك ظهر واالطمئنان١٤٠٢شعبان١٦وبعد الوالد سيدي لزيارة اجتهنا
صحته خرباً،على وال أثراً للسرير جند مل ا وضع اليت غرفته دلفنا سألنا،وملّا فلما

الوالد بأن أخربنا الرمسي االستعالمات العملياتقسم غرفة إىل يف،نقل الدم واندفع
الطابق من وجهنا حيث إىل رع وخرجنا القلب نبضات وازدادت بقوٍة الشرايني

الوالد،األسفل سرير يتقدم الدين شهاب األخ ظهر حىت العام املمر توسطنا أن وما
سيدي وفتح السرير حول وحتلقنا ؟ ما أمٍر من فُرغ وقد تعاىل اللّه عينيهرمحه الوالد

فينا واألهل،حيدق الصحة عن اقْرب،وسألنا أَِن يل وأشار املصعد إىل معه دلفنا مث
السرير،إيلّ من رأسه جوار إىل صامت،فدخلت وهو فينا حيدق الطابق،فظل ويف

الرقم حتم غرفٍة إىل دلفنا املستشفى ذلك من حيث،)٢٠٧( الثاين سرر ست ا و
                                                                 

برفع) ١( اليوم ذلك يف علينا ـهأُشري رمح للوالد عالٍج طلب بشأن امللكي الديوان إىل عاجلٍة برقيٍة
بالرياض العام التخصصي املستشفى يف ـاض،اللّه الري إىل ـت وبعث الربقية ـاء،وكُتبت وج

األوان فوات بعد باملوافقة .  اجلواب



 
 )( 

سرير يتحدثوضع الوالد سيدي وكان الباب من قريباً جوانبه أحد يف الوالد سيدي
امتدت وقد له، وضع الذي املخدر آثار من حيناً احلس عن ويغيب بالغٍة بصعوبٍة إلينا
السرير جانب على علقت قد زجاجيٍة علبٍة حىت األيسر فخذه أعلى من رقيقةٌ أنابيب

تن مث قطرات الدم من فيها الساقينصب من األسفل اجلزء إىل أخرى أنابيب عرب ساب
قصة،املصاب عن الدين شهاب اَألخ سأَلْنا الوالد سيدي غفوات من غفوٍة وخالل

املفاجئة فوجد،العملية معنا كان أن بعد اليوم صباح املستشفى إىل عاد أنه فذكر
أَج م وأ العمليات غرفة إىل الوالد سيدي نقلوا قد للدماألطباء تصفية عملة له ،روا

سريعاً الوقت ومر آخر، موعٍد إىل الشرايني يف ستجرى اليت األخرى العملية وأُجِّلَت
الوالد سيدي سرير جبوار احلديث نتبادل بعباراٍت،وحنن ويتمتم قليالً عينيه يفتح وقد

لنا كليماٍت عينيه،أو فيغمض غيبوبته إىل يعود م،مث قرب العصروعندما وعد
شيئاً األمر من نعلم ال وحنن أبدياً وداعاً كعادتنا،ودعناه ويديه رأسه على وقبلناه

مرضه يف توديعه التايل،عند اليوم يف العود أمل على شهاب،وانصرفنا األخ وتركْنا
ولزمياً مرافقاً جبواره .  الدين

امل يف جنلس وكنا الليلة تلك منتصف ـزوقبل ندعون وصلل إذ للوالد بالشفاء اللّه
األمر فاستوضحناه كئيباً الدين شهاب األخ على،إلينا املشرفني األطباء أن فأخرب

املغادرة منه وطلبوا البقاء من منعوه الوالد،النوبة سيدي استعطاف فيهم يؤثر مل ،و
له قيل املستشفى:  بل يف بقاؤه ليدوم رمسيةً رخصةً محله من سيديوود،البد عه

املشؤومة البطاقة تلك إخراج على الباكر الغد صباح يف يعمل أن على وذكر،الوالد
أول مع زال الوالد سيدي ذهن به يغيب كان الذي املخدر أن الدين شهاب األخ
األكل من يعتاده ما على زيادةً الليلة تلك يف وأكل كثرياً حتسنت صحته وأن الليل



 
 )( 

اللنب بعض صال،وشرب أورادهوصلى كافة وقرأ العشاء ينصرف،ة أن قبل ونام
املريض والده جوار الصابر البار .  الولد

ملٌ وأ غريبةٌ حسرةٌ غمرته الليلة تلك يف املبىن ذلك عن الدين شهاب األخ خرج وملا
الوالد سيدي حياة من األخرية الليلة ا بأ إيذاناً كان ذلك أن يدرك مل و شديد نفسيٌّ

اللّ األبراررمحه رمحة األربعاء،ه يوم شهاب١٤٠٢شعبان١٧ويف األخ ض
امل وغادر مبكراً نومه من ـزالدين اآلمالن صدره يف تتزاحم املستشفى إىل طريقه يف ل

إىل بالدخول الرمسية البطاقة على احلصول من متكنه اليت الوسائل يف ويفكر واألماين
الوا سيدي مع فيه واإلقامة املاملستشفى أيضاً أمحد األخ غادر كما ـزلد إىلن متجهاً ل
وتوجسات توقعات ذاته ويف اجلديد،عمله ولده مع غرفته يف حمضار األخ وكان

تعاىل اللّه رمحه أيب زيارة يود اليمن من قدم ضيفاً أستقبل كنت بينما ،املبارك
الوالد سيدي غرفة يف احلديث أطراف معه أجتاذب .  وأخذت

سيديوبل يرقد حيث إىل االستئذان بعد ووجل املستشفى إىل الدين شهاب األخ غ
األمر يستفسر االستعالمات قسم إىل فخرج أثراً له جيد فلم إحدى،الوالد له فقالت

جناح جانب إىل بيدها وأشارت ار وا به صدم خرباً تتلعثم وهي املمرضات
اللّ،املستشفى رمحه الوالد سيدي جبثة الدمففوجئ غمر وقد سريره على وهو تعاىل ه

يلبسها كان اليت مالبسه به وتلطخت اليسرى رجله من أجزاٍء األخ،بعض متالك
اهلاتف مساعة ومحل عواطفه على ومحل نفسه وأنا،شهاب جبواري اهلاتف جرس رن

القادم الضيف فاهت،مع اليت األوىل العبارة خالل من اخلرب وعرفت الداعي فأجبت
املصدوم األخ لسان .  ا



 
 )( 

غريباً سرياناً النفس يف يسري اخلرب عجيباً،كان فعالً األحاسيس يف ،ويفعل
األصوات وختتلط الشخوص وتتعدد اإلحساس ويعتم الرؤية ميلك،وتضيق وال

اهليكل يف الكامنة امللكات ورجع التفكري صدى غري املفاجأة حليظات خالل اإلنسان
تقَدَّرو،املشدوه وال تؤلف ال والتصرفات السلوك من جديد حبر يف اجلوارح تتحرك

كفاءة وترتفع األحاسيس كافة فتستنفر التفكري دولة تكتسح طوارئ حالة هي وإمنا
يستقيم، يكاد ال حلمياً ركاماً تصبح اآلخر البعض لدى هي بينما البعض عند اجلوارح

الوفاة أُعلنت بعدما البد املقدوروكان التصرف خيط قبض يف أُبادر أن مسامعي على
منتظٍر موعٍد .  بال

بكر أيب بن حممد اخلال رأسهم وعلى األقارب إىل النبأ ألمحل السيارة وركبت
امل،احلامد إىل الذهاب منه ـزوطلبت األمرن لترتيب الذي،ل املوقع صوب واجتهت

جدة مدينة خارج أمحد األخ فيه الكامنةوما،يعمل احلواس بدأت حىت إليه بلغت أن
وعزَّينا روِعِه من هدَّأْت أن بعد معي وركب األمر أدرك قد هو وكأمنا فعلها تفعل

ورعايته ظله حتت عشنا من أهم يف البعض .  بعضنا

امل بلغنا أن ـزوما حيثن الدين شهاب األخ ذات يف تفاقم قد األمر وجدنا حىت ل
ع بصدمٍة ولسانهأُصيب نفسه على السيطرة يفقد جعلته عنيفٍة وتشعبت،صبيٍة

املُفَتِّت األمر أُخربها الوالدة سيديت على دخلت أن بعد وخاصةً والقلب العقل مهمات
األليم مصابنا يف وأُعزيها غري،للفؤاد املناسب يف يعد مل و بالنابل احلابل واختلط

احلكيم للعزيز والتفويض الصرب قوله،طلب من راجعون،:  واإلكثار إليه وإنا للّه إنا
العظيم العلي باللّه إال قوة وال حول .  وال



 
 )( 

امل على ـزوتدفّقت يفن وتواسي تعزي ونساٍء رجاٍل من البشر سيول املفجوع ل
إحساٍس كل ودخل قلٍب كل سكن الذي الكبري اجلثة،الفقيد نقل إجراءات ومتت

وشا قالئل سويعاٍت بسيارةخالل اليمين اجلنوب سفارةُ اجلثمان نقل يف ركت
امل إىل املركزي املستشفى من نقلته ـزإسعاٍف والدفن،لن الغسل أمر ومت،ورتب

األفاضل السادة ببعض السادة)١(االتصال مبقربة القرب حفر لترتيب املكرمة مكة يف
باملعالة .  العلويني

ا من ثالثةٌ والتكفني الغسل العلماءوباشر من،ألفاضل كبٍري قدٍر على كلهم
تعاىل اللّه رمحه الوالد بسيدي واالرتباط :  وهم،القرب

البيض-١ مل سا بن عبدالرمحن الصاحل املنيب له،السيد تقيٌّ ناسك سيد وهو
الوالد بسيدي وثيقةٌ عبدالرمحن،عالقةٌ بن علوي باجلد قدمي ارتباطٌ أيضاً ولوالده

تالميذهامل خاصة من كان حيث ـور،شهور ـذك ـم ال احلبيب أن كما
الطبعة تنفيذ يف واألكرب األمشل الفضل له يعود البيض م ـ ـال س بن ـدالرمحن ـب ع

املشهور عبدالرمحن بن علوي اجلد مولد من .  الثانية

                                                                 
العليا) ١( والعوالق يشبم قاضي اجلفري حسن بن عبداللّه السيد املت،وهو ـموالعالمة العل أخذ الذي واضع

العصر ذلك شيوخ وأفاضل الشاطري عمر بن عبداللّه احلبيب يد على ترمي رباط .  يف
مالحظة ـد،وهنا أمح ـن ب ـاحل ص ـاحل الص السيد أخربين الوالد سيدي وفاة بعد أنه وهي

ـرموت حض يف هم كأمنا رأى متوفياً الوالد سيدي فيها أصبح اليت الليلة يف رأى أنه العيدروس
ـزمب هلمن يقول والده وكأن والده التسعة((:  ل أم احملضرة ضيوف،رتبوا ـذوا))باجيو فأخ

العمل وصورهم،يف بأمسائهم رجاالً فيها عرف عظيمٍة جنازٍة يف يسري ذلك بعد هم،وكأنه
الوالد جنازة يف التايل اليوم يف رآهم الذين باختصار.  الرجال .  انتهى



 
 )( 

البيض-٢ عبدالرمحن بن صاحل املبارك وله،ولده وذكيٌّ نبيه علٍم طالب وهو
والفقهيةدر العربية العلوم صنوف شىت يف واطالع كبريةٌ من،ايةٌ نصيباً نال وفد

عليه التردد من يكثر كان حيث تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي لدى واأللفة القرب
األيام، غالب من الظهر وقبيل العشائني بني فيما وخاصةً كثريٍة كتٍب يف معه والقراءة

و الوالد سيدي تويف كاناوقد حيث واللغة احلديث يف معلقةٌ الصاحل تلميذه مع قراءته
يف داود((يقرآن أيب الذهب((وكتاب))سنن هشام))شذور .  البن

سهيل-٣ كرامة الوالد،الشيخ حياة عن احلديث مقدمة يف ذكرناه وأن،وقد
بترمي الطلب وسن الصبا عهد منذ وطيدةً عالقةً .  بينهما

أن العصروما صالة قبل اجلنازة أُحضرت حىت والتكفني الغسل مراسيم من فُرغ
العيسائي عبداللّه بن علي الشيخ بناه الذي مسجده يف عليها سيدي،وصلي به وكان

اللّه توفاه حىت وخطيباً والوجهاء،إماماً العلماء السادة من عدد الصالة وحضر
ا اجلنوب أهل من يحصون ال جبدةوأعداد أمحد،ملقيمني بن حممد السيد وقُدِّم

ذلك يف له أُذن أن بعد بالناس إماماً ليصلي .  الشاطري

تعاىل اللّه رمحه لوصيته تنفيذاً املكرمة مكة إىل اجلثمان نقل والفاحتة الصالة ،وبعد
املبارك الصحن زوايا أحد يف اجلنازة وضعت احلرام املسجد يف حببيبناوالتقين،وهناك ا

امللقب احلبشي عبداللّه بن أبوبكر العالمة ـز))عطاس((وبركتنا تأثرن حيث مكة يل
القرآن من تيسر ما احلاضرين مع وقرأ اجلنازة وضعت حيث إىل وقام بالغاً تأثراً باخلرب

الفاحتة الدعوات،ورتب وأفضل التعازي خالص اجلنازة حضر من ولكل لنا ،وقدم
ا منوأُقيمت الفراغ بعد اجلنازة على األكرب اجلمع وصلى احلرام املسجد يف لصالة



 
 )( 

املغرب املعالة،صالة إىل مهيٍب موكٍب يف األعناق على حمل دفن،مث وهناك
األخري مثواه إىل األبناء،وآوى تلقى مث القرب عند روحه على يس سورة وقُرئت

هنا جاريةٌ العادة هي كما الناس من  .  التعازي

املغرب صالة بعد العيسائي مبسجد روحه على الدرس موعد املقام ذلك يف وأُعلن
ـاٍم أي ـة ـالث ث حممد،ملدة العالمة احلبيب الثالثة األيام هذه خالل ـم ـلّ ـك ت وقد

صاحلاً طرفاً وذكر واملغرب العصر صاليت بعد البيضاء صاحب اهلدار شيخ بن عبداللّه بن
سي وأخالق حياة تعاىلمن اللّه رمحه الوالد وصل،دي الدرس ليايل من األخرية الليلة ويف

املدينة من السقاف أمحد بن عبدالقادر العالمة السلف طريق إىل اخللف قدوة احلبيب
الفقيد روح على الدرس ختم وحضر القصائد،املنورة بعض املناسبة بتلك وأُعدت

سيدي حياة من شيئاً تبين اليت سبيلوالكلمات يف وملقامه له الوفاء على كدليٍل الوالد
تعاىل اللّه إىل ما،الدعوة التأبيين احلفل ذلك يف وقع اللّهففما إىل الفقري أبوبكر((أنشده
املشهور علي تتميماً))بن نثبتها الفقيد يف نظمه من شعريةً أبياتاً املهيب املقام ذلك يف

:  للفائدة
و عن جل اللساِنمصاب البياِنصِف تدِبيج فاق وخطْب

احلَواِشي تكَيِّفُه ال الزَّماِنوأَمر ساعات تطِْويِه وال
عمٍر ِحساب للزَّماِن اِحلساِنوأَنَّى املَضاِمِني يف توزَّع
سواٍء يف احلَواِدِث كُل معاينْوما هلا احلَاِدثاِت فبعض

...

يف اَألجياِل األماِنضِجيع))املَعال((أبو ِحصِن يف القَوِم بدرِب
قَوم الفُضالِء السَّادِة شاِنِجواِر أَيُّ كَِبري شأْنٌ لَهم



 
 )( 

كَِرٍمي شهٍر يف احلَقُّ باِإلمِتحاِندعاه عيشه ومحَّص
باملَزايا مِليئاً عمراً الثواينْوباقَضى جل يف حلَسناِت
مستِجيباً للباليا الِعناِنصبوراً خفِْض على ـوالً ـب ومج

يحاِبي وال اُألموِر يف آِنبسيطاً كُل يف باليت وينصح
عزم واَألوراِد الذكِْر يف القُراِنلَه درِس عن ينفَكُّ وال

قَ قَِليٍلومأْكَلُه ِمن ِخواِنِليلٌ على الطعام أَكَلَ )١(وما

ومبتِغيها للعلُوِم الزِّياِنمِحبٌّ كُتب ومقْروءاته
يجارى ال شموخ الرِّهاِنوِإميانٌ كَسَّاب اَألعماِل ويف
وارِتياض وصبر واَألماينْمجاهدةٌ ِللذاِئِذ وقَطْع

عمافس البيِت هذا أَركانَ املَثاِنيلْ ِمن الباِردات يف سرى
واٍد كُل يف تاِرخيَه املَكاِنوسلْ ممدود جاب جواد
ِغرٍّ كُل يدعو اللِّه تواِنيَألجِل ذا باِهلدايِة ويسِقي
دراً القَولَ ساِمِعيِه القَويمنح البياِندِليلَ نصِّ ِمن وِل
باع والتَّذِْكِري الوعِظ يف فاينْلَه للرَّمحِن اِإلخالِص ويف

كَِثٍري ِمن كَِثري باملَعاِنيمحاِسنه التَّكَيُِّف عن تفُوق
شوقاً اَألمواِت عالَِم ِمن اِجلناِنمضى روِض يف اَألحياِء إىل

...

اَألجياِل الصَّباياأبا فُِجع كَياِنيقد يل الفَِجيعةُ ودمَّرِت

                                                                 
لألكل: اِخلوان) ١( املعدة .  الطاولة



 
 )( 

نفٍْس ِلكُل تِسري اَألماِنيمقاِدير حشِد يف اَألجداِث إىل
شؤٍم نِذير الِكراِم قَبِض الزَّماِنويف يف انِتقاٍص وداِعيةُ
مالٌ للعلَماِء اِملرياثُ ـضوما ـي ِب وال جاه السِّناِنوال
ٍم ِعلْ نور ِإالّ اِملرياثُ التَّفاِنيوما يف تترجم وأَعمالٌ

...

أُحِصي ولَست أَفَضت ما كَفاِنيكَفَاِني لَِكينِّ الفَضِل مزايا
وعوناً صرباً خاِلِقي هاِنيوأَسأَلُ اخلُلِْد يف ِلمن وغُفْراناً

الث عزٍمويمنحنا وِصدق الزَّماِنبات بأَقْطاِب ويرِبطَنا
نوٍر فَيض اجلَواِنح اَألماِنوتمتِلئُ رمِز املصطفى بِسرِّ

العاملني رب للّه واحلمد

فيها قال شاملةً كلمةً السقاف أمحد بن عبدالقادر احلبيب ألقاه ما أمهها :  ومن
في(( يبكي احلداد اإلمام أيكان ـ احلامد:  ها أخاه ـ آنفا ويبكي،القصيدة

يف اللّه وتوفاهم اهلند إىل الوقت ذلك يف سافروا الذين إخوانه من غريه كذلك فيها
واحٍد وإىل،عاٍم حملها وإىل موطنها إىل تعود كلها األرواح أن ذكر مث فيها بكاهم

يف مسعتم كما السادات هلؤالء بالنسبة وحملها أهلها القصيدةعند :  هذه
هلْ البشاِئِر بشاِر ِبِعيِديد وأَوالدفيا ِإخوانٌ اليمِن على وافَت

األكوان تتنور م هم الظاهر إقامة حيث من وهم هناك تعود ا انتقاهلم،أل من والبد
بلد إىل بلد مل،من عا إىل مل عا أل،ومن ؛ مل العا ذلك يف األمان اللّه يقيم قالحىت كما م



 
 )( 

األنام:  احلداد بني كانت،إخل..ولوالهم بلَده أبومدين الكبري الشيخ شيخكم وكان
املغرب))جباية(( القلوب،يف يف حمبة له اللّه املقبولة،وألقى ودعواته واليته إىل الناس واطمأن

املبذولة يف،وعلومه واسعة حمبة له اللّه ألقى ملا أنه أمره من الكثريوكان حسده ،القلوب
البلد تلك سلطان إىل بالوشاية يبثون السلطان،فكانوا له أرسل أنه أمره من وكان

به يأيت أن البلد أمري وأخرب وقال،ليستدعيه شعيب الشيخ يف معتقداً وكان البلد أمري فجاء
هناك:  له عنده إىل بلده إىل وحضوركم الستحضاركم السلطان من دعوة ،وصلتين

طيبة غري الدعوة له،وأرى رأينا:  فقال نرى حىت تالمذته،اتركنا من خواصه فاستدعى
هلم أحضر:  وقال مين وأراد مرسوله يل أرسل وتالمذته،السلطان أصحابه ،فاختلف

له يقول قائل السلطان:  فمن من أفضل وأنت بيدك التصريف سلطان،إن وال
ـرك ـي قا،غ ومن ـروح، ت لهال يقول إقامة:  ئل من والبد مطاع السلطان أمر

هلم،الظاهر الثانية:  فقال الليلة إىل هلم،دعوين وقال الثانية الليلة اللّه:  فجاء بركة على
السلطان إىل أسري على،سوف يشددون بقوا يسري ال إنه األول بالرأي تشبثوا الذين فأما

له ويقولون ك:  شيخهم مع حيتاج الما اللّه أعطاك وما ومواهبك فضلك وعظم سنك رب
تسري أن عليه،ينبغي وقال،فأحلوا معهم سره إىل يطمئن الذين خواصه أحد أذن إىل فأَسرَّ

السلطان،ال:  له إىل أصل أن قبل أموت أنا من،إمنا درك هلا ما املغرب بلدان من بالد
ميشي وأخذ فيها، أموت دركها أنا بلداألولياء إىل بلد استقبله،من بلد دخل وكلما

عظيم استقبال وعاداته،أهلها وروحاته ودروسه جمالسه حىت،وحضروا يتنقل وكان
إىل األوىل،))ِتِلمسان((وصل الليلة كعادته العلمي جملسه عقد ِتِلمسان إىل وصل ،وملا

الثانية الليلة ال،وإقامة وركوعه اجمللس إقامة ملاوبعد الليل آخر بنافلة واستعجاله نافلة
قال التشهد هيئة يف رجليه مفترشاً مصالّه يف يزال ال كان وعِجلْت  { ،آه:  انتهىمنها

ِلترضى ربِّ األخري،}ِإلَيك النَّفَس يل،وألقى قال أنه بالسر خصه الذي هذا هلم : فقال
البالد هذه درك .  أنا



 
 )( 

كما الرجال احلدادوهؤالء اإلمام ا:  قال غر إىل شرقها من البالد ،بأطراف
البالد راية وعليهم البالد حمول وعليهم للبالد األمان م و الدرك هم م ومنهم،أل

اللّه رمحه وال،أخونا م بلدا من األمر ظاهر يف خيرجون الرجال هؤالء من وكثري
ولكن خيرج أن الناس يوده وال خيرج أن مقْدوراً{ يود قَدراً اللِّه أَمر وأمر،}وكانَ

اليت أو تشوش اليت أو ـثُف تكْ اليت الظاهرة األمور ألجل اخلروج أجل من هو ما اللّه
دركها يكون أن ألجل الثانية البلد إىل ينقله بأن اللّه أمر لكن ؛ إزالتها على يقدر ال

ع ويكون ا شا م اللّه ويصلح أهلها معوهلاويتوىل اللّه،ليهم وقضاء هذا اللّه أمر هو
  .

احلداد اإلمام قال كما املُبدع يف جوالةً تزال ال األرواح له،)١(مث هذا اجلسد
عبادة ويف طاعة يف وهو احلياة معه مرت ألنه ؛ ترقي،كرامته ويف تلقي على،ويف

الرجال هؤالء أعطوه ما ا،اختالف عليه اجلسد يزال تترددال الروح تزال وال لدرك
اجلسد حضرات،على إىل تأيت ومنها املُبدع إىل ترقى ت،ومنها ـزومنها علىن ل

عليهم تتردد ومنها .  أهلها

اللّه رمحه والدي وفاة يف ـم ـري ت آل ـن م ـوان ـ اإلخ ـد ـ أح خيربنا ،كان
أمان توفيق الشيخ يف،وهو ترمي((كان خرب،))نويدرة الوفاةوجاء بعد والدي وفاة

ساعة بنصف املغرب قبل تويف وهو لكن،مباشرةً ؛ ترمي إىل ووصل اخلرب فانتشر
قال لكنه شيء عرف وال بالليل داره إىل جاء ألنه اخلرب وصله ما هذا أنا:  الشيخ

                                                                 
املرئي) ١( الكونَ باملُبدع قوله،املقصود إىل يشري :  وهو

عالها إىل تِطري املَقْعِديَّةْوأَرواح الغراِم بأَجِنحِة



 
 )( 

كبار رجال يتقدمها عظيمة جنازة هذي كأن نوميت يف وأنا الليل آخر من رأيت
مي كبري ترميوزحام سدة إىل داخلة وهي اجلنازة مع عنها،شي هلم،فسألت :  قلت

قالوا ؟ من عبدالرمحن:  جنازة بن أمحد احلبيب أقص:  قال،جنازة أصبحت
يل،الرؤيا تويف:  قالوا .  البارحة

ترمي إىل املرجع كلهم علَيِه،فهؤالء اللّه صلى احلبيب إىل املدينة إىل ترمي وآِلِهومرجع
ألنه،وسلم ؛ كله مل العا من غريها يف تطوافه من أكثر ترمي يف طوافة احلبيب وروحانية

علَيِه اللّه صلى دعوته طريق ونشروا بطريقته وقاموا بسريته ساروا الذين أوالده عن رِضي
وسلم م،وآِلِه حاال مجيع يف بن،فأَرضوه حامد أن بلغكم جاءكما ملا الكبري اإلمام عمر

ويقول ميشي الشباك عند من واحد قام مرات:  للزيارة ثالث ؟ عمر بن ـد ـام ح أفيكم
له فقال اجمللس آخر إىل وصل عمر،لبيك:  حىت بن حامد له،أنا قال ؟ شأنك :  ما

يقول اللّه رسول حىت:  جدك الناس يتخطى جانبه،فدخل إىل داخل الصدر حملك إن
وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى أرضاه .  وصل؛ألنه

حممد األخ كان عيدروس)١(ومثلها بن عبداللّه احلبيب كالم يف عندنا ،يقرأ
الكبري الفقيه،اإلمام بن علوي احلبيب قضية لنا القرب:  قال،ذكر جتاه وقف ملا

حالة أخذته احلبيب وسلم عب،الشريف احلبيب إنهوقال مصطفى بن ))زيق((دالرمحن

وقال:  أي،ساعة رفعه مث جيبه يف رأسه جدي:  أدخل اللحظة هذه يف أُريت
وسلم وآِلِه علَيِه اللّه له،صلى فقلت م:  وسألته ـزأين لهن قال ؟ جد يا عندكم ليت

ـزم:   العنين يف وقال:  قال،لتك سألين م:  مث ـزوأين عندن ؟ليت علوي يا كم

                                                                 
الدين) ١( شهاب بن هارون بن أمحد بن حممد السيد به .يقصد



 
 )( 

له:  قال الرأس:  قلت له،على يقول الصِّدِّيق علوي:  فإذا يا جدك أنصفت ،ما
قال ؟ الرأس على وتضعه العني يف له:  يضعك هذا:  قلت إال وجدت :  قال،ما

شيء:  قال،للفقراء))شكرانية((عليك عندي يكن مل و املواجهة من فخرجت
أع احملبني أحد اخلدمولكن أحد فأعطيتها دينار مئة له،طاين على:  وقلت ا تصدق

النبوي املسجد فقراء وعلى احلجرة ؛،فقراء هذا مبحمد مجعتين اليت للنعمة شكرانية
وآِلِه علَيِه اللّه صلى يعجبه ما الرضاء طريق يف وبلغوا أرضوه لكم ذكرت كما م أل

مبتد له الرضا ألن ؛ طريقوسلم وله وسط وله منتهى وله صلى،أ يرضيه فبعضهم
وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى حيبه رضا يرضيه بعضهم لكن ؛ وسلم وآِلِه علَيِه اللّه

ويدنيه أهلكم،ويعجبه عليهم،هؤالء تطوف احملمدية من،الروحانية وكثري
اللّه صلى رأوه م أ حيكون خاصةالشيوخ ترمي ألهل يقول وسلم وآِلِه يا((:  علَيِه
منكم بضعةً يل إن البلدة هذه فاطمة،))أهل مثل أغضبين أغضبها من أن إىل يشري

فاطمة وأوالد فاطمة من بضعة م أل ؛ سبحانه،الزهرا اللّه أن الشاهد وموضع
كله اللّه وأرض والعلماء الدعاة هؤالء يرسل واحدةوتعاىل هلم بالنسبة فإذا،ا

وأقام والعباد البالد م اللّه أحيا البلدة تلك يف سكنوا أو فيها قبورهم يف وضعوهم
وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى األجماد سيد شريعة أفضل،م من صارت هذي البلد فإذا

.  البالد

باحلبيب زانت إمنا ب،املدينة زانت إمنا البيتوترمي إمنا،أهل كلها حضرموت
الرجال ؤالء ي،زانت بلدة ـزوكل احلدادن عبداللّه احلبيب قال كما هؤالء :  هلا

ي أَرٍض كُل ِبِهم ـزتحيا ان أَمطَارلُونَ اَألرِض ِلِبقاِع كَأَنَّهم



 
 )( 

علي،وهكذا أخانا يرحم أن سبحانه اللّه الربكة،أسأل يبقي يفوأن اللّه شاء إن
أمجعني سلف،أوالده خلري اللّه شاء إن خلف خري ا،وجيعلهم أل الطريقة؛ يف يأخذون

بوبكر((سلسلة أبوبكر))يا قبل ما إىل أبوبكر ذكرت،إىل كما جدَّه،كلهم )١(عرفت

والقف البلدان يف والسياحة التنقل كثري كان ألنه ؛ الدعوة كثري وكان واألوديةعلوي ار
غريها ويف وكانت،املباركة هذه، رحالته يف كبرية وكرامات ومناقب أخبار له وكانت

هذي رحالته ويف هذي دعوته يف أقامها كثرية مساجد به،له وتعاىل سبحانه اللّه ونفع
جدكم،وبدعوته بعده جاء عرفتوه))أبوبكر((مث على،ما الطريقة ونشر عرفناه، حنن عاد

هذه بكثري،الطريقة األول القدم من أوسع قدم على ومشى علي أخونا املرحوم جاء مث
وبكثري كثري،وبكثري وصرب عظيمة ودعوة كبري وعقل جم بتواضع زينة إليه وأضاف

كثريا املاء من وأرق النسيم من ألني اجلفاة،وأخالق على فيها وصرب الدعوة يف ،واحتمال
العت على فيها ِمنوصرب أَعِرفُها ِشنِشنةٌ ولكنَّها احلد؛ وفوق احلد مستوى فوق اة،وكرم

.  أَخزِم

األكرمني يف مقامه جيعل وأن الرمحة بواسع يتغمده أن وتعاىل سبحانه اللّه أسأل
األولني آبائه السابقني،من رجاله العلويني،ومن أهله ومن القرآن عليهم أثىن ،الذين
أن اللّه يفوأسأل شاء إن والصرب واخلري والدعوة العلم سلسلة ويبقي الربكة جيعل

أمجعني كلهم أمجعني،أوالده أوالدهم طريق،ويف وجيعلها النعماء عليهم ويدر
االبتالء،الرضا من وحيفظنا اللّه شاء إن اللّه،وحيفظهم شاء إن عامر البيت وجيعل

وبالذ وبالقرآن وبالصالة وبالعمل وباألخالقبالعلم وبالدعوة إن،كر سلسلة وجيعلها
الغيار من وال الفسخ من وال التدهور من شيء يثنيها ال الطريق على سائرة اللّه ،شاء

                                                                 
ألنه) ١( ؛ باملشاهدة وليس واخلرب بالنقل يدركهأي .مل



 
 )( 

وإخوانكم وإخواننا وأوالدنا أوالدكم يف تامة،تبقى عمارة اللّه شاء إن ،ويعمركم
وبال الكبري وبالعقل الكبري وباخللق الكبري بالدين علىيعمركم وباالستمرار الغزير رزق

النية هذه على اللّه شاء إن أهلهم عليه كان .  ما

االختتام فاحتة السقاف أمحد بن عبدالقادر احلبيب رتب :  مث
يف وباركت علي ألخينا غفرت ما إال عندك حمبته وبعظيم وبذكره جباهه اللهم

الفردوس يف وإياه ومجعتنا م،أوالده ـزوجعلت عندن نبيهله وعند وأجداده أهله
وعلى مسجده وعلى أوالده على تتردد روحه وأطلقت وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى

أمجعني إخوانه وعلى وعلينا حمبيه،معهده األعلى،وعلى الفردوس يف اللهم واجعله
وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى حممد نبيه ـزوأ،مع ان املقعد بالرضاله وأكرمه ملقرب

العاملني رب للّه واحلمد وباطنا ظاهرا القرب أهل مع الرضا .  ومقام

الطعام من تيسر ما الوالد سيدي غرفة يف احلاضرون تناول إىل،مث الفاحتة ورتبت
الدين،روحه شهاب بن هارون بن حممد الفاضل السيد أنشد :  مث

على والدُّموع ِبدمِعي والوجِداخلَدِّأَجود واحلُزِن اَألشواِق على شهود

واإلقبال بالقبول للختام الفاحتة احلداد مشهور طه بن أمحد احلبيب رتب ،مث
األحوال العيال،وصالح وصالح األعمال علي،وصالح أخينا بربكة اللّه وأن

واملأمول السول وبلوغ بالقبول اللّه شاء إن السريرة،واتبا،يكرمنا ويصفي السرية ع
الصاحل السلف دواوين يف اللّه شاء إن وإخواننا،ويدخلكم أوالدنا يف بركتهم وتظهر

م شأ إقامة يف سعى ومن أيدهم ومن معهم قام بالرضا،ومن عليهم مين اللّه وأن
فضله من اآلمال غاية ويبلغنا سأل ما منا كل ويعطي األحوال وصالح والتوفيق



 
 )( 

املرسلنيوإحسان لسيد االتباع وكمال االستقامة وكمال الكرامة كمال ويرزقنا ه
وسلم وآِلِه علَيِه اللّه .  صلى

ساعة جيعلها اللّه أن على الفاحتة السقاف أمحد بن عبدالقادر احلبيب أكمل مث
كله أهلنا وروحانية ورجاله أهله وروحانية علي أخينا روحانية ا حضر إنمباركة م

اللّه بالقلوب،شاء والقلوب باألرواح األرواح باجتماع وعليكم علينا اللّه مين
تلك إىل فنظرت أرواحهم صفت ممن اللّه شاء إن وإياكم وجيعلنا باألجسام واألجسام

األرواح تلك من وأخذت األرواح تلك مع وعاشت تلك،األرواح من ومجعت
حس ومسرات خريات يف تفرق ما ومعنويةاألرواح الولد،ية ينطق أن اللّه وأسأل

باحلكمة وإياكم وينطقنا باحلكمة اللّه شاء إن وإخوانه الصواب،أبوبكر ويلهمنا
ساعة وجيعلها أهليها من كان وممن فيها كان وممن ا خص وممن أوتيها ممن وجيعلنا

أمجعني احلاجات فيها ولكم لنا يقضى واآلم،مباركة األماين كلهاويبلغنا ،ال
وباطنها ظاهرها األمور مجيع يف ينحلّ ال ربطاً الرجال ؤالء هذا،ويربطنا وجيعل

ـزامل واهلدايةن والنور والسر والربكة واخلري بالعلم الدين يوم إىل معمور دائماً ،ل
اللّه شاء إن املرحوم األخ أوالد ويغمر ويغمركم الذات،يغمرنا يف حمفوظني وجيعلهم

األمورواحلس مجيع ويف ودخول،واملعىن خري دخول رمضان شهر دخول وجيعل
إن به وحتفظنا الكسل من به فتقوم القلوب إىل يصل اللّه شاء إن نور ودخول بركة

واملعىن احلس يف اخللل من اللّه الشهر،،شاء هذا يف ما وعلى هذا كنوز على ويطلعنا
ألوية فيه لنا لو،وينصب فيه لنا اللواءويظهر ظل حتت مشى ممن نكون اللّه شاء إن اء

وحد القرآن ورعاية القرآن وأسرار القرآن وجوامع القرآن جمامع من خريات يف
القرآن وباطن القرآن ومطلع قبلنا،،القرآن من أكرمت كما بذلك أكرمنا اللهم

تعقل لسانا لنا وباطنا،واجعل ظاهرا فيه وينطق يتكلم لنا،وقلب اهلدايةوجيعل إىل



 
 )( 

تعب وبال عنا بال به نصل طلب،طريق وبال عنا بال ا نصل طريق الرعاية ،وإىل
وباطنا ظاهرا ومعىن حسا طلب وبال عنا بال ا نصل طريق الوالية وإىل،وإىل

وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى النيب .  حضرة

احلا من الفاحتة قراءة بعد احلبيب دعا املباركاتمث الدعوات ذه :  ضرين
حممد(( سيدنا آل وعلى حممد سيدنا على وسلم صل دليل،اللهم يا هادي يا اللهم

ظاهرا ومعىن حسا رعيل خري مع جيل خري فيه سلك الذي السبيل إىل وهؤالء دلنا
العاملني رب للّه واحلمد .  ))وباطنا



 
 )( 

األوىل الثالثة األيام خالل انتشر قد تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي بوفاة اخلرب كان
وخارجها داخلها البالد نواحي كافة اإلعالم،يف وبرقيات التعازي رسائل وبعثت

روحه على الصالة إلقامة مكان كل إىل ذلك،بذلك مت أليموقد وقع للخرب وكان
مؤثر كافة،وصدى إىل جبدة الفقيد أسرة رفعتها اليت التعزية رسالة نص هنا ونثبت
البالد :  أحناء

الرحيم الرمحن اللّه بسم

الوارثني خري وهو عليها ومن األرض وارث للّه على،احلمد والسالم والصالة
أمجعني وصحبه وآله املرسلني أشرف حممد .  سيدنا

فقيد يف التعازي إليكم نرفع والقدر للقضاء واالستسالم واحلزن األسى من مبزيد
يوم صباح املتوىف املشهور علوي بن بكر أيب بن علي الوالد املرحوم سيدي اجلميع

الدماغ١٤٠٢شعبان١٧األربعاء يف نوبة نوبة،إثر بأسبوع ذلك سبقت وقد
املستشفى يف بسببها مكث وقدره،قلبية اللّه قضاء حصول ذلك اية رمحه،وكانت

األبرار رمحة ار،اللّه األ حتتها من جتري جنات راجعون،وأسكنه إليه وإنا للّه ،وإنا
اجللل الكبري املصاب يف والسلوان الصرب اجلميع يلهم أن نسأل .  واللّه

وبركاته اللّه ورمحة عليكم والسالم



 
 )( 

التعزية رسالة الوالدوهذه سيدي أسرة يف األكرب األخ من إلينا وردت وهو،اليت
وأحور بعدن املقيمني اإلخوان وبقية املشهور علي بن حممد فيها،األخ :  قال

واحلزن األسى من مبزيد اللّه ـه ـم رح الوالد وفاة نبأ تلقينا تكلفنا،لقد وقد
الفاجعة هذه أمام والتحمل اخلرب،الصرب أعلنا اجلمعةوقد صباح الناس ،على

ونساء رجاال للتعزية أبيها بكرة عن أحور إىل،وخرجت التعزية وفود استمرت وقد
اجلمعة صالة بعد الغائب صالة عليه وصلينا اجلمعة صالة عليه،قرب متت وقد

ونواحيها واحملفد أحور يف املساجد مجيع يف إىل،الصالة األحد يوم يف الدرس وأعلنا
ا الطاهرة،ألربعاءيوم روحه على اخلتم بركة املشايخ،وعملنا من وفود وصلتنا وقد

شىت مناطق والربكة،من اخلتم يف الناس من الكثري شارك يكون،وقد أن اللّه نسال
الكرمي لوجهه خالصا عليه،ذلك اللّه رمحة الوالد روح إىل أجره يوصل .  وأن

منعناه فقد للنساء بالنسبة بتاتاًوأما الصياح من اخلرب،ن إشاعة قبل األهل وأقنعنا
بذلك أوصى الوالد صوت،بأن عليه يرتفع أن يريد ال لثالثة،وأنه التعازي ومتت

تستمر أن النساء عادة كانت أن بعد فقط كاملة))السلقة((أيام أيام وقد،تسعة
النا وشكرنا الوالد فضائل بعض الدرس ختم ليلة يف بامسناذكرنا التعازي على س

للمقام،وامسكم مناسبة شعرية قصيدة بقراءة ـبان ـي ذي حسني أمحد األستاذ .  وقام

أنفسنا نعزي كما اإلخوة أيها وخاصة،ونعزيكم األهل لكافة تعازينا وانقلوا
وأطفاال ونساء رجاال مجيعا أحور أهل ومن منا واألقارب واألخوال العزيزة ،والدتنا

ولباخةوكذلك والعرقني احملفد أهل إليكم،تعازي التعازي بإبالغ كلفونا ،وقد
كبرية املصيبة أن عليها غبار ال اليت عظيم،واحلقيقة قاله،واملصاب ما إال نقول وال



 
 )( 

راجعون:  الصابرون إليه وإنا للّه العظيم،،إنا العلي باللّه إال قوة وال حول وال
أعزاء يا بالصربوتحلوا املصيبة،نا قدر على األجر األوىل،،فإن الصدمة عند والصرب

ويرضى حيبه ملا وإياكم اللّه لنا،وفقنا رمسه ما على للسري يهدينا أن تعاىل ونسأله
اللّه رمحه التربية،والدنا يف يقصر مل احلمد وهلل طريق،فهو أفضل لنا شاء،وخطّ وإن

سائر الدرب على إننا وبركاته،وناللّه ورمحته عليكم اللّه .  وسالم

ختم يف احلاضرين أمساع على امللقاة ـبان ـي ذي حسني أمحد األستاذ قصيدة وهذه
بأحور تعاىل اللّه رمحه الوالد سيدي روح على اجلول مبسجد :  الدرس

غايل يا مشهورنا يا األشباِلأبكيك أبا يا طه نسلَ يا
قلٍب من ساخٍنأَرِثيك احلاِلبدمٍع يف الوفا بعِض من وأَردُّ

ومعلماً مرشداً فينا كنت ِخصاِلقد حسن األخالق علمتنا
ومدارساً نافعاً علماً األفضاِلأَسَّست ذي للِّه تدي كي
نوِرِه يف ساطعاً جنماً كنت اجلُهاِلقد دجى يف مشساً كنت بل

القلو ِلِفراِقكُمإن حزينةٌ التَّرحاِلب يف اخلُلِْد ِجناِن فإىل
وِبفَقِْدكُم ِلودِّكُم القلوب مغايلإن املقاِل بذا ولست جرحى
حتيةً الكبِري الفضِل صاحب املتعايليا رمحةَ ِلروِحك تهدى
طويلةً النفوِس يف تبقى األجذكراك مدى تنسى ال ياِلذكراك
وحوِرها النعيِم جبناِت األعماِلفاهنأْ صاحلَ دعانا من يا
أَجرنا تعظم ربِّ يا القاِلأَسأَلْك كَِثري خطّاٌء فالعبد

ختمنا تحسِّن ربِّ يا األخطاِلأسألك عن مغِفرةً وكذاك



 
 )( 

عاِلماً فَذّاً اليوم فَقَدنا األجناِلفاخلريفلِئن يف نتمنَّاه
حممٍَّد النَّيبِّ على الصالةُ واآلِلثُمَّ كلهم الصحابِة وكذا

بن علوي احلبيب ابن حممد احلبيب ابنا وعلي عبداللّه احلبيبان إلينا وكتب
فيها جاء تعزيٍة رسالة الدين شهاب بن :  عبداللّه

وإفادتكم عنكم السؤال لتحريره مبسنونالباعث لنا املعلن العزيز مشرفكم باستالم
بن علي احلبيب العباد وإرشاد اللّه إىل والدعوة العلم فقيد املرحوم والدكم يف التعزية

ار األ حتتها من جتري جناٍت وأسكنه األبرار رمحة اللّه رمحه املشهور بكر فعظّم،أيب
اجل على وأخلفه عزاءكم وأحسن مليتكم وغفر أجركم صاحلاللّه خبلف .  ميع

الصابرون قاله ما نقول ولكن ؛ كثري فراقه علينا شق إليه:  وقد وإنا للّه إنا
األحياء،راجعون ومصري الدنيا سبيل فيكم،هذا الربكة يطرح خري،ربنا وجيعلكم

سلف خلري ال،خلف ـزوحنن كلهان األحوال بصالح لكم وندعي نذكركم ال
والباطنة والسقاف،الظاهرة الفقيه األسالف حبضرات سيما يف،وال ونستحضركم

احملضار عمر الشيخ ونتخيلكم،مسجد لكم وأوالده،،وندعي جريانه من فأنتم
احملضار جاور من يندم ال .  والسالم،واللِّه

الصومال بالد من الكاف أمحد بن حسني بن طاهر احلبيب ))مقديشو((وكتب

تعزي فيهارسالة قال الفقيد يف :  ة
روحه اللّه قدس مبن التعزية إليكم املرحوم،نبعث والدكم علينا عزيز وأعز أخينا

املشهور بكر أيب بن جنته،علي فراديس وأسكنه رمحته بواسع اللّه فأحسن،تغمده



 
 )( 

عزاءكم عظمى،اللّه ورزية وصدمة الدين يف ثلمة الصرب،فموته إال يسعنا وما
األجر،سليموالت لكم ِليعظُم ؛ الصرب يلهمكم أن وعال جل اللّه وأن،فنسأل

به حتلى مبا طول،حيليكم يصب مل احلالة هذه على صحبناه صغره حني من وهو
املرحوم األخ كان كما الدين((حياته شهاب بن علوي بن اللّه))حممد رمحة كذلك

ون،عليهم بلقياه نتفرح ماوكنا املوت ولكن ؛ وإياه حنن وتعليمنا صبانا أيام تذكر
سايل قليب صبار،خلى عبد كل حتفة عند،واملوت الثبات يرزقنا اللّه عسى

:  آمني،املمات
وثَبات الورى على ثَباتللمنايا و تصبُّر فيها عزَّ

سيد موت فيها أَرَّخ بأبياٍت رسالته املذكور احلبيب اللّهوختم رمحه الوالد ي
الكتاب صدر يف أُثبتت قد وهي السياق،تعاىل، جمليء هنا : ونثبتها

١٤٠٢=١٥١      ١٧        ٦٥٢        ١٣٩٢٥٦٩٥    ٥٨٥     ٧
ـِه   مرتِبطاًالدِّيِننور   احلَقِّ   داعيأَجاب ـبِّ ـِنيِبح ـِك املَ

السَّيِّ موِت املَشهوِرتاِريخ مسطُوِرِد كاِمٍل بيٍت ِضمِن يف
اُألجوِر ِبزاِئِد لَه املَعموِربشرى ـِه ـ رب بيِت ِجواِر
دوِري عليِه اللِّه رمحةَ واحلُبوِريا باخلَِري وأَنِعِمي

ت رسالة املشهور عبداللّه بن أمحد بن عمر احلبيب العالمة الفقيه ـب ـت عزيةوك
تعاىل اللّه رمحه الفقيد يف تأبني رسالته،وقصيدة يف جاء ما بعض :  وهذا

البهية الطلعة تلك فراق علينا شق األفاضل،لقد للمعارف،سيد كان الذي مل العا
ـزك حرزاً،ان والفضائل،ولآلداب الفواضل واملعارف،مصدر العلوم ،ومعدن



 
 )( 

واألخالق بالعلم اخلالقالداع،املشهور ربه طريقة إىل اهلدى،ي سنن إىل اهلادي
واهلدى،والصواب والتقى العلوم إىل ظلمة،املرشد من وانتشلهم أناساً أحيا من

والرشاد التقوى وأهلمهم العلم نور إىل وهداهم اإلرشاد،اجلهل سبل هلم ،ومهد
والكرامة اجملد ذروة إىل أوصلهم العز،حىت أسىن إىل يفورفعهم حز لقد والزعامة،

الصابرون قاله ما نقول أن إال وِسعنا ما ولكن فراقه راجعون{ : قلبنا إليه وإنا للّه إنا
  {

واِحٍد هلْك هلْكُه قيس كان تهدَّماوما قَوٍم بنيانُ ولكنَّه

العار شيخه إرشاد حتت الرباط يف العلم لطلب نشأتنا ابتداء من عاصرناه فلقد
الشاطري عمر بن عبداللّه باحلفن،باللّه منه ِلبان،فكرعنا كرِضيعي ،وصرنا

ِرهان اجمليد،وفَرسي القرآن الزمان،نتدارس من ردحاً املفيدة العلوم حىت،ونتلقى
ذلك على للّه واحلمد يرومه ما منا كل .  بلغ

ف يف ا أنشأ مرثاةً الرسالة هذه طي إليكم منوأرفع لست أنين على له املغفور قيدنا
فرسانه سباق من وال امليدان ذلك تلك،رواد يف البارزين الشعراء من معدوداً وال

الشعر،،احللبة يف تصريٍع من ألفاظه صناعة أعرف ال شيٍء يف تطفلت أين غري
النثر يف كا،وتسجيٍع وعيبه وقوافيه رويه من يلزم ال ما كلزوم وغريوأقسامه لزحاف

الشعر صناعة يف معلوم هو مما هو،ذلك قرحييت به سنحت ما إبراز على محلين ولقد
علي األخ حنو ضمريي يكنه كثٍري،ما من قليلٌ إال هذا حبٍر،وما من ولو،وقطرةٌ

السطور وِسعته ملا يراعي وأقرانه،أرسلت وأترابه ألخيه حمبٍّ أٍخ من صادرةٌ ،نعم
بالنياتو األعمال عما،إمنا والغض قبوهلا أرجو احلسن والقصد احلسنة النية ذه و

ورصعه الشعر مبىن يف ركاكة ومن نقص من :  احتوته



 
 )( 

اخلَلَال فسدَّ عيباً تِجد وعالوِإنْ ِفيِه عيب ال من فجل

القصيدة أبيات :  وهذه
ال والسَّيِّد اَألبراِر خلَف ِصفْرطهرمضى بعده قَلِْبِه ِمن العال فصدر
اهلدى نيِّر الثرى يف ِمنه ذُكاُءوغَيَّب البدر)١(وغارت وانكَسف الدِّيِن
جيوبها تشقَّ أَنْ املعايل والفَخرفحقُّ املَكاِرم وتنعاه عليِه

والفَضلُ اخلَري ِفيِه والِبرُّكُلهتجمَّع واِجلدُّ املَعروف وصاحبه
فإنَّها الليايل فيِه غَدرت الغدرلقد ِشيمتها العهِد ويف ِلكُل
بوفاِتِه النَّبا فاجانا ِحِني الصَّدرويف وانثَلَم اَأللباب تغيَّرِت

ونحتِسي ذُهوٍل يف حيارى الصَّبركُؤوِصرنا الزمنا واليأِس األسى وس
طاقٍَة أَفْظَع واخلَطْب جلَلْ الوعرمصاب لَه يطاق ال عِظيم ورزٌء

ومفِْصٍل عضٍو كُل ِمينِّ الصَّبرفهدَّم واستعمر اليأِْس رِهني وِصرت
بدمعٍة املَآقي يف عيوين اخلَفسالَت البحرعلى جرى قد مثلَما تجري دِّ

واألسى واليأِْس احلُزِن قَِميص واحلَجرلَِبست زال مقْلَيت ِمن الكَرى وغَمض
كآبةً دمِعي أَنثُر أَنذا النَّصرفها حالَفَه الِعلِْم طَوِد فَقِْد على

اهلدى إىل الدُّعاِة صفِّ يف قام وومن الصَّخرِجبدٍّ لَه فَالنَ تشِمٍري
التُّقى مع والعلُوِم املعايل واخلَيرحِليف الِعلْم دأْبه السَّجايا كَِرمي

ـِه ـِن عي طَرفةَ يصب مل نشا النَّشرومنذُ ديدنه اآلداِب ومعتِنق
                                                                 

للشمس:  ذُكاء) ١( .  اسم



 
 )( 

وِرفْعٍة مقاٍم ذو عِفيف املَويف والنَّثْررِفيع النَّظْم ـأْنه ش عايل
متكَلماً واِعظاً فينا قام فَخرإذا وال وقَساً سحباناً يماِثلُ

أُصولُه الشَِّريِف ِم الِعلْ دوحِة الفَخروِمن بدا منها ِم الِعلْ أُصولَ
بقْعٍة كُل يف والِعلِْم اهلُدى بجدِبنوِر إبن عسرهم نالَهم فما ِتها

ووِصيِِّه املصطفى طه ـرساللَةُ ذُخ لنا هم املُرتضى عِليِّ وآلُ
جدُّه والفَخر الدِّيِن شهاِب الذكْروِإبن لَه طاب املَشهور محمَّد
ِبمعهٍد الدُّروِس منذُ ِمن الِعلِْمعرفْناه ِبنِت اخلَريبغناَء طالَعنا

ِمٍَّة ِرهاٍن كفُرساني اليسروكُنا سادنا والعال العلُوِم لكَسِب
ونحتِسي املُشِكالِت ِلحل الفَجرنِبيت درِسنا منتهى املَعايل كُؤوس

إماِمنا الطاِلِبني شيِخ أُستابِإرشاِد الدِّيِن عِفيف الفَخرمسمى ذُنا
لَه ويا الشُّيوِخ شيخ الشَّاِطِري قَدرهو لَه األناِم يف مربٍّ ِإمام
داعياً يصرخ والدِّين نحبه واألمرقضى النهي كذا ارشاد وآداب
مناِبر اَألكْرِمني ابن يا والذكْروتنعاك الوعظُ كذا ِلقُرآٍن ودرس
الذي داره ثَوى قد املَعايل عذْرعليُّ وال أُنثى ابِن كل واِرد لَه
وأهِلها عليك وللدنيا الِبشرثَويت هلا واِجلنانُ وحزنٌ بكاٌء

رحمٍة هاِطلُ املشهوِر بين اخلَيرعليك حفك ِبِه قَبٍر ثرى تبل
بالغفراِن اللِّه والرِّضاِمن ِإصروالعفِْو وال نِعيٍم يف عدٍن وجناِت

ـةٌ وراح وروح وِولْدانٌ النَّهروحور جرى قد ا شهٍد ِمن جداِولُ
الورى سيِِّد املصطفى النَّيبِّ الغرُِّجواِر أَسالفُك اآللُ وِنعم وآٍل



 
 )( 

زِكيَّ فُروعاً أبقى من مات الدَّهرةًفما فَحيَّاهم ربَّاهم ِم الِعلْ على
ـ ال إىل فهم والرقيِّ األماينْ قَدرِبروِح وهلم ِذكْرهم ويعلُو ـمعايل
أَهلُها وهو للعال تسامت والِبرُّفُروع العدلُ أَفناِنها ويف فطَابت
جِميِعِهم اإللِه بتوِفيِق السِّرُّخيكونوا كذا فيِهم والِعلْم ِليفَته

والنَّدى والعلِم باخلِري القُطْرويغمرهم كذا الِبالِد ربع ِبِهم فيحِيي
ِإِهلنا ِمن ساِئالً التَّعازي اَألجرفأُهِدي لنا يضاعف كي لُطٍْف ِرعايةَ

ما فَرِط ِمن ذاب قَلٍْب الضُّرُّوأَوسلوانَ مسَّه وقد نار حرقَه
كُلِهم والصَّحِب واإلخواِن األهِل صدرمع للعال هم املشهوِر بين وآِل

وساعٍة وقٍْت كُل إهلي الفَجروصلى طَلَع ما املختاِر أَمحد على
والتُّقَى الِبرِّ سادِة وصحٍب والِعوآٍل اهلُدى اخلَريأُصوِل بدا ِمنهم ِم لْ
هاِشٍم آِل ِمن اَألطهاِر بدروِعترِتِه الدُّجى يف هم اللِّه سالم علَيِهم

يف املعظم٧متت بترمي١٤٠٢رمضان

سيالن جزيرة السيدة))سرييالنكا((ومن الشريفة العم((وافتنا بنت شريفة
املشهور علوي بن بكر أيب بن فيها))حممد قالت تعزية :  برسالة

رسالتكم تسلمنا واحلزن األسى من بن،مبزيد علي العم انتقال فيها وكان
اللّه رمحه املشهور بكر راجعون،أيب إليه وإنا للّه من،وإنا صلوات عليهم أولئك

املهتدون هم وأولئك ورمحة م .  ر



 
 )( 

غربته وارحم وحشته وآنس وارمحه له اغفر حسناته،اللهم وتقبل ضرحيه ونور
سيئاته عن وذنوبه،وجتاوز ذنوبنا اجلنان،واغفر رياض من روضةً قربه اجعل اللهم

النريان حفر من حفرةً جتعله حيزنون،وال هم وال عليهم خوف ال اللّه أولياء إن ،أال
والصاحلني والشهداء والصديقني النبيني مع اجلنة أدخله يا،اللهم العاملنيآمني .  رب
اجللل الكبري املُصاب يف والسُّلوان الصرب اجلميع اللّه .  أَلْهم

مدينة من تعزية رسالة احلداد وآل احلداد صاحل بن أمحد احلبيب أبناء لنا وكتب
فيها،نصاب :  جاء

وبركاته اللّه ورمحة عليكم ياسني،السالم آل على ؛،سالم وبعد
استلمنا احلبيبلقد اجلميع فقيد يف العزاء خطابكم احلزن وعميق األسى مبزيد

اللّه رمحه املشهور بكر أيب بن علي فراقه،العالمة نفوسنا وأحزن قلوبنا مل آ ،ولقد
فليبك مثله اجلميع،وعلى على فادحةٌ خسارةٌ : فموته

وتقْوى ٍم ِعلْ ذو مات ما ثَإذا اِإلسالِم ِمن ثُِلمت لْمةْفقد

الكبري واألدب اجلم والتواضع الغزير والعلم التقوى علي حبيبنا مبوت افتقدنا ولقد
العظيمة املرحوم،والسرية عن يقول أمحد حبيبنا السعيد الشهيد كان إنه:  وقد

م أد حبسن أُعجب ممن الذكريات،واحد جبميل للمذكور حنتفظ اجلميع ،وحنن
فراقه علينا عز ؛ولقد وأمثاله مثله إىل نكون ما أحوج حنن وقٍت يف عنا ورحل

التسليم بغري يقابل ال الذي وأمره وحكمه اللّه مشيئة هذه ليس،ولكن الذي وقضاؤه
الكرمي الصرب سوى القطب،له احلبيب ـضرة ـح م يف ـدرس ال عملنا وقد

الطاهر الفقيد روح على ترحُّماً عبداللّه بن ع،صاحل يفوصلينا الغائب صالة ليه
اجلمعة صالة بعد نصاب .  جامع



 
 )( 

أن إال يسعنا ال مل املؤ واحلادث اجللل املصاب ذا أنفسنا ونعزي نعزيكم إذ إننا
والرضوان بالرمحة الفقيد يتغمد أن اللّه إىل الضراعة أكف مجيعاً،نرفع يلهمنا وأن

والسُّلوان راجعون،الصرب إليه وإنا للّه .  لسالموا،وإنا

نستطع مل ا ولكثر وصوٍب حدٍب كل من التعزية رسائل علينا تواردت وقد
ا السابقة،إثبا النماذج ذه املصاب،واكتفينا هذا عن املعربة التعازي مناذج وخنتتم

والنور املكنون السر صاحب الربكة احلبيب إلينا بعثها اليت املباركة بالرسالة األليم
امل امللقب،صوناإلهلي احلبشي عبداللّه بن أبوبكر رسالةٌ،))عطاس((سيدي وهي

مساها جامعةٌ ووصيةٌ املَشهور((:  حاويةٌ عِليٍّ آلِل الصُّدور كتبها،))ِشفاَء وقد
له زيارتنا يوم حضرته يف قُرئت والبال اخلاطر عفو جاءت ركيكٍة أبياٍت على جواباً

املكرمة نظ،مبكة املشهورمن علي بن بكر أيب اللّه إىل الفقري رسالة،م نص وهذا
عطاس :  احلبيب

ِم الرَِّحي الرَّمحِن اللِّه ِبسِم
ِمثِْلها{  أَو ِمنها ِبخٍري نأِْت ننِسها أَو آيٍة ِمن ننسخ } ما

عليها ومن األرض وارِث للِّه إل،احلمد منها خرج ما يثَبِّتنا،يهاومِعيِد أن ونسأله
اآلخرة ويف احلياة يف الثابت واصطفاه،بالقول أحبه من ديوان يف فخافه،ويثِْبتنا

واتقاه أوامره،ورجاه زواجره،وامتثل الغرور،واجتنب دار عن التجايف ويرزقَنا
اخللود دار إىل قبل،واإلنابة للموت ـزواالستعداد للقن مِحبِّني حمِسِننيوله اللّه اء
بشائره راِجني به العامرة،الظنَّ الطيبةَ احلياةَ الدارين يف يحِيينا الزاهرة،وأن ،باألنوار

والظاهرة الباطنة عبادته وحسِن وشكِره ذكِره على أراضي،ويعيننا جدوب ويحِيي
املاطرة فضله بغيوث العاطرة،قلوبنا جوده ماوجيعل،وسحب أبداً أوالدنا ويف فينا



 
 )( 

حممد نبينا ملواريِث والقابليِة االستعداِد كمالَ وأصحابنا وأحبابنا إخواننا وسائِر تناسلوا
الطاهرة العترة بيته وأهل وسلم وآِلِه علَيِه اللّه علومهم،صلى من حظنا ويوفر

املتكاثرة ـوارهم وأن م ـ ـراره ر،وأس يف منويدخلَنا خيرجنا وال وعنايتهم عايتهم
الدائرة مقعد،تلك يف عتاٍب وال توبيٍخ وال عذاٍب سابقة غري من وبينهم بيننا وجيمع

الناضرة الوجوه مع ناظرة،الصدق ا ر إىل الذين،اليت خلِْقِه ضناِئِن من وجيعلنا
بقوله وسلم وآِلِه علَيِه اللّه صلى احلبيب خلِْقِه((:  وصفهم ِمن ضناِئن للِّه ،إن

رمحته يف الدنيا،يغذُوهم يف واألسقام واألمراض والفنت القتل عن م ،ويِضنُّ
العمل حسن يف أعمارهم ويقبض،ويطيل عافية يف ويحِييِهم أرزاقهم ويحِسن

الفُرش على الشهداء،أرواحهم منازلَ من))فيعطيهم ـزك((انتهى من))العمالن
روايات زاخرة،عدة أوصاٍف من هلا ورمحته،ويا فضله مبحض ا اللّه أكرمنا

القاصرة،الباهرة جبهودنا الفاترة،ال آمني،وأعمالنا اللهم .  آمني،

واالستمداد للزيارة مبكة بييت إىل وصل فقد والوداد،وبعد احملبة عهود ،وجتديد
األدباء النجباءو،األوالد الندمي،السادة األخ قدمي،أوالد من ِثِبي،والصاحب أيام

القيوم،وترمي احلي اللّه برمحة املسلمني،املرحوم على فراقه شق ثَلَمةً،الذي كان إذ
الدين املستور،يف السر املشهور،ذي بكر أيب بن يف،علي التعزية حقَّ يل مؤدِّين

املذكور أجلهالَمَّ،األخ من جبدة بيتهم إىل الوصول عن عجزت ا،ا أَحقَّ وكانوا
احلسنة بالتربية هلم أبيهم ِلتربيِة ولكن ؛ واألخالق،وأهلَها اآلداب وتعليمهم

البيت،املستحسنة إىل باجمليء اللّه،آثرونا شاء إن هو الذي أبيهم يف يل ومعزِّين
حيٌّ األخروية ِبميتباحلياة تعاىل،ليس قوله يف{ :  بدليل قُِتلُوا الِذين تحسبنَّ وال

أَحياٌء بلْ أَمواتاً اللِّه م،}سِبيِل ـ ـل وس وآِلِه علَيِه اللّه صلى ـاَء((:  وقوِله ـ ج إذا



 
 )( 

و بينه وليس شِهيداً مات حاِلِه على وهو الِعلِْم طاِلب ـوت ـم درجةٌال ِإالّ األنبياِء بني
املُجيد،))واِحدةٌ الشاعر :  وقال

هلا فَناَء ال ـياةٌ ح التَِّقيِّ أَحياُءموت النَّاِس يف وهم قَوم مات قد

فيها أتعب فريدةً قصيدةً الزيارة هذه يف العدِنيُّ أبوبكٍر املبارك الولد أنشدنا وقد
املليحةوحالّ،القرحية باملعاين الفصيحة،ها حال،واأللفاظ ولسان لسانه على
العباد،إخوانه أفقر عمهم من الصاحل الدعاء طلب ا اجلواد،ومضمو اللّه فضل ،إىل

واملراد القصد واملعاد،حبصول املعاش أمر الرشاد،وصالح طريق لسلوك ،والتوفيق
األجماد السلف سلكها ويقولوِلسانُ،اليت يبشِّر الكرمي املوىل يف الظنِّ ((:  حسِن

والقَبوِل اِإلجابِة بشرى واألخالق،))لَكُم اآلداب تلك منهم رأيت الناشئة،ولَما
اَألعراِق ـيِِّب طَ واجلَهل،عن القصور أسري عمهم ـى ـل ع البليغ ليس،والثناء مبا

أُ أن استحسنت ؛ بأَهل اِملالحله األبيات تلك على حيتاج،جيبهم ال سهٍل بنظٍم
مراجعِة إىل ذي،))ِصحاح((أو))قاموٍس((قاِرئُه كل يفْهمه جليٍّ واضٍح وكالٍم
خِلي سليٍم علي،قلٍب املرحوم األِخ كالِم علوي،مثِل احلبيِب شعِر،وجدِِّه مثِل ال

القوي،املتنيب املبين،البليِغ أبوبكٍر،املعرِب الولد الشعِر يف طريقَه سلك الذي
حسني،العدينّ بن عبداللّه والظاهر، الباطن ِعلْمِي بني اجلامع احلبيب عن بلَغنا وقد

طاهر الشاعر،بن قول مسع ملا :  أنه
معاِدِنها ِمن القَوايف نحت تفْهِمعلَيَّ مل إذا علَيَّ البقَروما

عنه اللّه رضي :  قال
معاِدِنها ِمن القَوايف نحت البقَرتركْت تفْهم أَنْ مقِْصداً يل َألن



 
 )( 

اخلواطر ومنهم ِمنا لذلك تنشرح أن القصِد كل القلوب،والقصد ا وتصفو
املرحوم،والسرائر األخ على جرى مبا ا،املُكَدَّرةُ األمر األصاغر،حملتوممن على
العاملني،واألكابر رب للّه احلمد بعد باللّه مستعيناً :  فقلت

البِنني ِخيار أَبقَى من مات صاِلِحنيما بعِدِه ِمن خالِئفاً
الورى يف مشهوِرنا الفَِطنيحبيِبنا علَِوي بِن بكِْر أيب نجِل

ِم اَألعماِل صاِلِح لَهيف ِحنينهم كُل واِفر عِظيم حظ
نفْعها ترِبيةً ـاهم ـ السِِّننيرب جِميع ـاً ـي ح ِبِه يبقَى

ترِبيٍة خري ـى ـّ ترب املُتَِّقنيومن الورى ساداِت ِبخِري
ـ وال األوالد ا ـى ـّ والالِئِذينرب واَألصحاب أَحباب
ـ وأَن ِسِنيناً صِحبناه اجلَِبنيوقد يف وضَّاحةٌ اهلُدى ـوار
ِإما خِطيباً ومهِدياً للمقْتِدينهاٍد اللِّه ـوِت ـي ب يف ماً

املُنتقَى نثِْرِه ِمن لنا ـِدي ـب املَِتنيي اللِطيِف السَّهِل ونظِْمِه
زارن وِإنْ ـاه ـن ـي ـَ أَت احلَِزيناإذا ويشِفي الصَّدر يشرح ما

باهلُدى أَوقَاته تزلْ مل اليِقنيو أَتاه حتى معمورةً
مضى قد وِإنْ باٍق العالَِمنيوِذكْره يف يذْكَر وفَضلُه

لَه ونوِّر ارحمه ربَّنا الفَاِئِزينيا برزِخ يف ضِرحيه
يفيف اخلُلِْد جنَِّة ِمن حِصنيروضٍة وِحصٍن اخلَوِف ِمن أَمٍن

ِكتا ِفيِه والصَّدر ال مِبنيوكيف نور للحاِفِظ اللِّه ب
يف فاخلُفْه الصَّاِلِح الرَّاِحِمنيباخلَلَِف أَرحم يا أَوالِدِه

دائماً آثاِرِه يف خيمشونَ مقْتِفنيِلجدِِّهم الورى ِري
ـيِّ ـِش ـب احلَ إىل الثِمنيجاؤوا النَِّظيم الدُّرَّ يخِجلُ ما

لَه الثناُء فيها خِدينقَِصيدةً خري للمشهوِر كانَ إذ



 
 )( 

فال ظَنٍّ حسن ِمنهم اآلِمِلنيوذاك أَملَ ـي ـّ رب ـب ـيَّ خ
ربِّ نطَقَتيا ِبِه ما اَألكْرِمنيحقق أَكْرم يا أَلْسنهم

اليت بالفُتوح علَيِهم العاِرِفنيوافْتح للسَّادِة فَتحها
الورى خِري ِسرِّ يف الواِرِثنيواجعلْهم أَعظَِم ِمن ونوِرِه
أَسعدهم الدَّاريِن يف ربِّ أَجمِعنيجيا قَولَنا وحقق معاً

خاتماً أَرسلْته من املُرسِلنيِبجاِه وكذا لَألنِبياِء
ـ وأَه علَيِه ربِّ يا خِلقُواوصل قد من البيِت ـِل

ـ علَي ثُمَّ واَألتباِع وِدينوالصَّحِب وأُخرى دنيا معهم ـنا

أح األبياتوقد م أَخِت أَنْ مِفيدات،ببت مناسبات،بنصائح وِحكٍَم ،ووصايا
آخر يف احلَبِشيُّ علويٍّ بن عبداللِّه الوالد ـّاِتِه))وِصيَِّته((كتبها وفاِته،لذُرِّي ،قبل

أمجعني لكم وِصيَّيت بقُوَّة،وهي الفُتوَّة،فخذُوها أهلَ :  يا
ر الوالد عنهقال اللّه وسائر:  ِضي تعاىل اللّه حفظهم أوالدي ومجيع نفسي أوصي

وباطناً،املسلمني ظاهراً العاملني رب اللّه واجتناب،بتقوى اللّه أوامر امتثال وهي
الربوبية،نواهيه حبق وقياماً اللّه ألمر بالعبودية،امتثاالً عقابه،واعترافاً من وخوفاً

لثوابه ما،ورجاًء بكل والعمل النافع العلم طلب يف واالجتهاد الطاقة ببذل وأوصيهم
إليه تعاىل،دعاهم اللّه لوجه فيه واهلَدِي،واإلخالص الواضح املنهج على والسري
املطهرة،املستقيم والسنة املبني الكتاب به جاء املقاصد،مما يف الصاحل السلف واتباع

وا واألقوال واألعمال كلهاوالنيات سلَفُهم،ألحوال ـه ـي ـل ع درج كما
املعروفة،العلَِويُّون كتبهم يف بِزيِِّهم،وبثوه والتزيِّي بأخالقهم فليحرصوا،والتَّخلِق

احلرص غايةَ ذلك نفِع،على يف واستطاعته جهده منهم كل يبذُلَ أن أيضاً وأوصيهم
يقدر ما بكل إخوانه والشفقةمجيع واحملبة والقال واملال باحلال ومعاونٍة نصٍح من عليه



 
 )( 

واملصابرة واملداراة يكره ما على والصرب واالحتمال والتواصل بذلك،والتراحم مبتغياً
أمره وامتثال ورضاه اللّه يتضارُّوا،وجه وال يتدابروا وال يتقاطعوا ال يبغي،وأن وال

أحٍد على منهم يهوِّ،أحد بينهموأن احلقرية الدنيا أمر تساوي،نوا ال بأسرها فهي
احلقوق من أخيه على لكل ما عشِري مقامه،عشر من شيٍء أدىن تِزنُ وأن،وال

عيشهم يِطيب ذَكَرته الذي فبهذا والشفقة، النصح كمال مع بعضاً بعضهم يشاور
مرادهم وينالون أُلْفَتهم ونورهاوتظْ،وتدوم وِسرُّها أُخوَِّتهم بركةُ كثري،هر فاملرُء

.  بأخيِه

ويرضى حيب ملا بأيديهم ويأخذُ ويرعاهم يتوالّهم ويوفقهم،واللّه ويعينهم
كلها الرب اخلري،ألعمال يف أئمةً وجيعلهم منهم الصاحل،،ويتقبلها اهلدي يف قادةً و

كل املطالب هلم وآخرةًوييسِّر ودنيا ديناً سواه،ها عمَّن بفضله ويصلحهم،ويغِنيهم
م وينفع م وباطناً،ويصلح ظاهراً كلها والشروِر كلها اآلفات من إنه،وحيفظهم

الرامحني العظيم،أرحم العرش رب وهو توكلت عليه اللّه إال إله اللّه،ال وصلى
وسلم وصحبه وآله حممد سيدنا .على

يف احلبشي عبداللّه بن أبوبكر احلبيب كتبه ما املشهور))وصيته((انتهى نفع،آلل
وفعله وبقوله وبوصيته به .  آمني،اللّه

يف املشهور علي بن أبوبكر اللّه إىل الفقري قرأها اليت الشعرية األبيات نثبت أن هنا ويحسن
ي آنفاً املذكور احلبشي عطاس احلبيب عامحضرة شوال شهر يف له زيارتنا  :  ١٤٠٢وم

ـر ـ مدب أَمر اخلَلِْق حياِة تبِصرسِبيلُ أَنت ما الدَّهِر صروِف وشأْنُ
اليت آمالُه اِإلنساِن يصغرومنطَلَق واخلَطْب اَألحداثُ تنطَِوي ا



 
 )( 

القضا على صرباً اللِّه عطاُء يصِبرلَدولوال لَيس من اَألحوالُ مَّرِت
ِشدَّةٌ العمِر يف اِإلنسانَ نابِت املُقَدَّرإذا هان بالصَّبِر وعالَجها

الورى ِفطْرِة يف اَألسباب عرف يقْبرومن واحلُبُّ لألحكاِم تعرَّف
الرِّضا دولَِة يف التَّسِليِم إىل ملوأَفْضى يشكُرو وللِّه حكْماً يعتِرض
مشهٍد ِصحَّةَ اَألخياِر يف تطْهروشاهد والنَّفْس الذاِت جدوب وأَروى
الورى على ملُوك الدُّنيا سادةُ تمِطرهم والسُّحب اَألحياُء يرزق ِبِهم

وترتِقي القُلُوب تحيا يدحربقُرِبِهم واليأْس الضَّرَّاُء وتنحِسر
م يف واَألحباب نحن ـزوها اهلَنان ـزويفِل نجين))العطاِس((هِةن

َ ْ والتُّقَى والِبرِّ واخلَرياِت اجلُوِد منوَّرأَبو وقُطْب أَسالٍف خِليفَةُ
تنكرت عصوٍر يف للحيارى ومفْخرأَب ودرٌء أَحزاٍن وبلْسم

بِوزِرنا املُثْقَلُونَ ونحن ينظُرأَنخنا للقَوِم الشَّيخ نرجو الباِب على
تعطفاً يسأَلُونَ ضيوفاً يسِفرويقِْري احلَاِل يف اَألنواِر ِمن وفَيضاً
مذِْهلٌ فاَألمر للشَّأِْن محيِّريؤهِّلُنا ِحملٌ املاضونَ خلف وما
أَهِلنا أَِحبَّةَ يا تهِملُونا ـرويافال ـسَّ ـي ي اجلَِميِع شأْنُ ِبكُم من

ِبنظْرٍة انظُرونا فينا ما ِم رغْ وتصهرعلى الفُؤاِد كَثافاِت تِزيلُ
ِبأَصِلِه فَضالً القَوِم فَرع ـروتوتلِْحق ـت ـب وت الزَّماِن أَدرانَ صقَلُ
والسَّنا والفَيِض واَألسراِر ـذُروللنُّوِر ـب ت والصِّدِق والقُرآِن وللذكِْر

قُلُوِبنا بنوِر أَبيايت م ومظْهروأَخِت نور للكَوِن اهلُدى رسوِل
وآِلِه تتراً اللِّه صالةُ وأَتعليِه شمَّرواوصحٍب النَّهِج على باٍع



 
 )( 

 

اليت واملُبشِّرات املَرائي املبارِك اجلمِع هذا لتصوير األخري اإلعداد أثناء تعدَّدت
واالطمئنان بالرضا للقلب أو،توحي الترمجة كاتب للفقري رؤيا من كانت ما سواٌء

واألصحاب واألحباب اإلخوان من القبولوهنا،لغريه مثرات من مثرةً نثبت أن حيسن
اجملهول العالَم صور من مدلول،وصورةً أوسع هلا مناميةً واحلال،رؤيا املقام عن

املشهور بكر أيب بن علي الوالد املرحوم سيدي إليه وصل بن،الذي أمحد السيد قال
باهارون عمر :  هارون

عام رمضان شهر من النصف ليلة وأخيرأيت١٤٠٢يف أنين النائم يرى فيما
والسالم الصالة أفضل صاحبها على الشريفة الروضة يف جالسِني هاورن ،حممد

والصالة اخلطبة انتظار يف والناس اجلمعة يوم اليوم إذا،وكأن خيطب اخلطيب بدأ وملا
املشهور بكر أيب بن علي احلبيب اخلطابة،هو مقام بلوغه كيفية عن نتهامس فأخذنا

النبوييف اجلمعة،املسجد بعد مصافحته على عزمنا صلى،مث اخلطبة من فرغ فلما
للقائه،بالناس الصالة بعد تقدمنا وصورٍة،مث عظيمٍة هيئٍة يف احملراب من أقبل به وإذا

عليها كتب اللماعة الفضة من صفائح صدره وعلى املعروفة الرمسية ثيابه البساً فخيمة
جلي قرآنيةٌ احلروفآيات كتبت،ة دائريٌّ فصٌّ عليه كبري فضيٌّ خامتٌ اليمىن يده ويف

احلسىن اللّه أمساء ميينه،عليه عن وطاؤوس يشيعه كبري طاؤوس أمامه يسري وكان
مشاله عن يديه،وآخر بني ميشي الذي الطاؤوس من أصغر الناس،ومها عنه ومينعون

اجلانبني على يزدمحون الرمحةوهكذا،الذين باب بلغوا الطواويس،حىت فعادت
الرمحة باب عند عليه وسلمنا وصافحناه حنوه حنن وتقدمنا الشريفة احلجرة إىل ،الثالثة



 
 )( 

والفرح االبتسام من كعادته واستقبلنا بنا كَفِه،ففرح نعومِة وأَثَر النوم من وانتبهت
يدي األبرار،يف رمحة اللّه .  رمحه

ب فسر الرؤياوقد هذه الفضل أهل على،عض القرآنية باآليات املوشاة الفضة بأن
القرآن زينة هي تعاىل،صدره قوله الِذين{ :  شاهده صدوِر ِيف بيِّنات آيات هو بلْ

الِعلْم واألوراد،،}أُوتوا الذكر زينة هي احلسىن اللّه أمساء عليه نقشت الذي واخلامت
ع ورسولهواخلطبة اللّه عند وقبوهلا اللّه إىل الدعوة شرف هو الرسول منرب ،لى

وعمر بكر وأيب املصطفى روح رؤيا،والطواويس يف اعتناٍء سابق به هلم كان وقد
آِنٍف فَصٍل يف شيء،كُِتبت كل وسع الذي الباب فهو الرمحة باب بشاهد،وأما

تعاىل كُل{ :  قوله وِسعت األبرار،}شيٍءورحمِيت رمحة اللّه وأسكنه،رمحه
ار األ حتتها من جتري .  جنات



 
 )( 

عام كتبها أبياٍت يف احلداد علوي بن عبداللّه احلبيب القطب سيدي   :  ١١٢٤قال
ـنا ـت ـبَّ أَِح يا ِمنكُم اللّه أَوحش بِإيناِسال منُّوا أُنسنا فِإنَّكُم

سراِئرناإ نارت ذَكَرناكُم ووسواِسذا همٍّ ِمن الصَّدر ونقي
غَفْلَِتها أَوطاِن عن النَّفْس خناِسوأَزعج شرُّ عنه يخنس والقَلْب

والذي أفئدتنا وسنا وأبانا وشيخنا وإمامنا فقيدنا تذكرنا حنن إذا منا كذلك واحلال
حياةً والتقوىقضى والرب باخلري النفع،حافلةً سبيل يف الروح خالصة فيها بذل

ظعن أو أقام حيثما والتحمل واجللَد الصرب مع وعال جل الباري إىل والدعوة واالنتفاع
األخبار من خرباً إال الدين يعرفون ال الذين والبوادي األعراب من لألجالف معاجلاً

غري م حيا جمموع يف يألفون والباطنةوال الظاهرة واملعاصي والظلم والسلب ،النهب
استقامٍة إىل أولئك يف االحنراف أحال ووجٍل،فقد خوٍف إىل الطبِعيَّ الظلْم ـيَّر وغَ

والعتاب اللوم تستشعر النفس يف ومسؤوليٍة األرباب ربِّ ـه،من ـت ـفُ ي مل و
دا يف من وتربية الذات وتأديب النفس والبناتنصيب البنني من التام،ئرته واالعتناء

تعاىل اللّه طاعة يف معمورةً أوقاته انتقالٌ،بترتيب بأنه إال يوصف ال مماته فإن ولذلك
الصاحلات لألعمال القبول مثرات إىل اجملاهدات نعيم  :  من

ِللْم املَرِضيِّ العمِل ـزِمن العِلين الِل خري ـزتبوَّأَ قُن عِليِل دوتنا
ـزوأَ منعماًن الصِّدِق مقْعِد يف مبجَِّللَه مقاٍم يف مِريئاً هِنيئاً



 
 )( 

القول ؛:  ومجلة عظيمةٌ والرزيةُ جللٌ واألمر فادحةٌ موته يف علينا اخلسارة إن
أمره ومستور حكمه مكنون يف العدل عني هو لعبده اللّه قدره الذي املصري ،ولكن

الفحول األماجد أهليه صفِّ يف وأدخله واسعةً مغفرةً له اللّه بعد،غفر وإياه ومجعنا
الرسول حوض على صاحلٍة وأعماٍل وعافيٍة عمٍر هذا،طول قَبولَ موالي وأسأل

الكرمي،العمل لوجهه خالصاً جيعلَه القلم،وأن سطره ما آخر دعوانا،وهذا وآخر
للِّه احلمد العاملنيأَِن .  رب

املوىل عفو إىل الفقري
املشهور علي بن أبوبكر

١٤٠٣-جدة

اهلل بعوِن الترجمةُ ـتهِت ِانْ



 
 )( 

أقسام ثالثة على للرجال: وهو للنساء،فهرس للكىن،وآخر .وثالث
: تنبيهات

احلبيب- املترجم ِذكِْر ـِع ـواض م ـرس ـه ـف ال يشمل املشهورمل علي
الكتاب جل يف ورودمها لغلبة بكر أيب جنله . واملؤلف

الصفحة- رقم بوضع ترمجتهم مكان إىل أشرنا املؤلف هلم ترجم الذين العلماء
هاللني معقوفني،(  )بني بني ترمجته رقم منهم واحد كل اسم بعد [  ] . ووضعنا

الرِّجال أَعالِم ِفهِرس
 

ال االسم فيهاالصفحات ورد  يت
علي بن أمحد  ٣٨١ أبوبكر
مطحني أمحد  ٤٠٦ أبوبكر
فدعق ابن  ٣٠٠ أبوبكر
الصديق  ٤٨٤،٥٣٨،٥٦٦ أبوبكر
العمودي  ٤٠٦ أبوبكر

اخلطيب البكري عبداللّه بن أمحد بن  ١٨٦،٢٥٩ أبوبكر
حسن بن  ٦٦ أبوبكر

الكاف حسني بن  ٥٠٢ أبوبكر
مل سا بن أبوبكر،أبوبكر  ٢٢٦،٢٩٢،٢٩٤،٤١٠،٤١٣ الشيخ

العيدروس مل سا بن  ٩١ أبوبكر
شهاب بن  ١٥٠،١٩٤ أبوبكر

الكاف صادق بن  ٤٤٣،)٢٤٣(،٤٧ ]٧٠[أبوبكر



 
 )( 

اخلرد عبداللّه بن  ٥٥ أبوبكر
الشاطري عبداللّه بن  ٢٦٨،)٢١١( ]٤٥[أبوبكر
مسيط بن عبداللّه بن ،١٥٦،٢٩٦،٣٠٠،٣٣٥،٣٤٩ أبوبكر

٣٨٦،٤٠٦،٤٥٠،٤٥٤ 
املترجم والد املشهور، علوي بن ،)٢٣(،١٦،١٩-٣،١٢،١٥ ]٢[أبوبكر

٣٥-٣١،٣٤-٢٨،٣٠-٢٥،
٦٣،٦٥-٤٣،٥٦،٦٢-٤٢،
١٨٩،٢١٠-٧٦،١٢٨،١٨٨،
٢٥٧-٢٣٦،٢٣٨،٢٤٣،٢٥٦،
٢٦٧،٢٧٠،٢٧٢،٢٧٤-٢٦٥،
٢٩٥،٣٣٦،٣٣٨،٣٤٢،٣٦١،
٣٦٤،٣٦٧،٣٧٣،٤٠١،٤٠٧،
٤١٧،٤٢٦،٤٥١،٥٠٨،٥٦٨ 

احلامد عمر بن أحور،أبوبكر ،٣٤٣،)٣٣١(،٣٠١،٣٠٣ منصب
٣٩١،٤٦٣ 

بكر أيب الشيخ ابن احلامد عمر بن  ٦٦،٢٤٦ أبوبكر
طاهر بن عمر بن  ١٧٧ أبوبكر
حيىي بن عمر بن  ١٧٦،١٨٦ أبوبكر
الشقاع عوض بن  ٢٦٧ أبوبكر
السري حممد بن  ١١٧،١٦١،)٥٧( ]٩[أبوبكر

ب املشهورأبوبكر حممد  ٣٣٨ ن
شهاب بن علوي بن حممد بن  ١٦٨ أبوبكر

احلامد عمر  ٣٥١ أبوبكر
عقبة عوض  ٢٦٢،٣٠٢ أبوبكر
بامزاحم  ٣٩٨ أبوحامد



 
 )( 

اجلعد أيب ابن  ٢٩٩ أمحد
احلاج ابن  ٥٠٩ أمحد
اآليدين  ٥٠٣ أمحد

املالكي الفرقادي  ٥٠٩ أمحد
أحور صاحب باهارون عبداللّه بن املعلم  ٣٧٥،)٢٤١( ]٦٨[أمحد

بكر أيب الشيخ ابن علي ابن الويل  ٢٤٥ أمحد
باداس  ٣٩٧،٣٩٨،٤١٥،٤١٨ أمحد

بلجفار بامزاحم  ٢٤٢ أمحد
الشقاع بكر أيب بن  ٢٨٠ أمحد
املشهور بكر أيب بن  ٤٣،٢٧٣،٢٦٥،٤٢٩ أمحد
مسيط بن بكر أيب بن  ١٠٢،١٠٨،٢٢٧-١٠١ أمحد

ا صادق بن بكر أيب بن  ٢٤٤ لكافأمحد
مسيط بن إبراهيم بن  ١٩٠ أمحد

إدريس بن  ٢٥٧ اإلمام،أمحد
اليماين العجل بن  ٥١١ أمحد
بلجفار جنيد بن  ٢٩٥ أمحد
العطاس حسن بن ،٤٧،٥٠،٥٢،٥٨-٣١،٤٦ أمحد

٧٠،١٦٥،١٧١،١٧٦،١٧٩،
٢٦٨،٤٤٤،٣٦٧ 

مل سا بن بكر أيب الشيخ ابن حسني بن  ٥٠٣ أمحد
حسني بن ،٢٦٣،٣٨٦،٤٥٠-٢٦٢ ذييبانأمحد

)٥٧٣-٥٧٢،)٤٥٧ 
احلبشي زين بن  ١٠،٢٥٩،٤٨٧ أمحد
بلفقيه زين بن  ١٠٩-١٠٣،١٠٨ أمحد

بكر أيب الشيخ ابن عقيل بن شيخ بن  ٢٨٩ أمحد



 
 )( 

نصاب صاحب احلداد صاحل بن  ٤٢٢،٤٢٤،٥٨٠ أمحد
نصاب صاحب احلداد صاحل بن  )١٥٣( ]٢٢[أمحد

شهاب ضياء بن  ٤٤٧-٤٤٦ أمحد
العطاس طالب بن  ١٨٦ أمحد
السقاف طه بن  ١٧٧ أمحد

السقاف عبدالرمحن بن ،٧٨،٨٨-٧٧،)٧١(،٦٠،٧٠ ]١٥[أمحد
٩٧،١١٨،٥٠٢،٥٠٥-٩٦،
٥٦٥ 

باجواس عبدالرمحن بن  ٢٩٢ أمحد
اخلطيب البكري عبداللّه بن  ١٨٦ أمحد

املشهور عبداللّه بن  ٢٥٩ أمحد
باه عبداللّه بن عرمانأمحد  ٤٠٦ ارون

طاهر بن حسني بن عبداللّه بن  ١٧٧ أمحد
احلداد علوي بن  ٤٢٦ أمحد

احلداد طاهر بن علوي بن  ٤٥٦ أمحد
علي بن العوالق،أمحد سلطنة  ٣٨٠ وصي

بكر أيب الشيخ ابن علي بن  ١١٤ أمحد
لعرج علي بن  ٢٨٨ أمحد

املشهور علي بن ،١٠٠،١٢٧،١٦٣،٢٦٥،٣٥٢ أمحد
٤٥٨،٥٤٢،٥٥٣ 

مل سا بن بكر أيب الشيخ آل منصب علي بن  )٢٤٧(]٧٢[أمحد
الشاطري عمر بن  ١٦١،١٧٢،١٨٢،١٩٨،٢٥٦ أمحد

احلبشي شيخان بن عمر بن  ٢٢٩ أمحد
بوقور صاحب العزب عمر بن  ٢٦٧ أمحد

اهلندوان عمر بن  ٥٠٤ أمحد



 
 )( 

العمودي عيسى بن  ٣١٦ أمحد
اهلدار حمسن بن ،)١٧٥(،٥٨،١٠١،١١٨ ]٢٦[أمحد

١٧٩،١٨٨،٢٢٦،٤٠١-١٧٨،
٥٠٩-٤٩٨،٥٠٣،٥٠٨ 

اخلزرجي حممد بن  ٥٠٩ أمحد
احملضار حممد بن  ٥٥،٥٨،١٧٧،٤٩٧ أمحد
بارشيد حممد بن  ١٩٨ أمحد

أحور صاحب بامزاحم حممد بن  )٢٤٢( ]٦٩[أمحد
بلجفار حممد بن  ٤٢٦ أمحد
بوجنمة حممد بن  ٢٥٥ أمحد

بن بامزاحمأمحد جنيد  ٢٦٢ حممد
صاحل بن حممد بن  ١٥٩ أمحد

احلامد صاحل حممد بن  ٢٤٢ أمحد
الكاف عبداللّه حممد بن  ٤١،٤٧،٥٢ أمحد

بكر أيب الشيخ ابن مل سا بن هادي بن  ١٧٧ أمحد
باهارون هارون بن  ٢٥١ أمحد

باهارون عمر بن هارون بن  ٥٨٨ أمحد
باهارون عمر بن هارون بن  ٥٨٨ أمحد

حيدر  ٣٦٦ أمحد
شوقي  ٤٤١ أمحد

صاحل علي  )٢٥٦( ]٨٢[أمحد
مهيوب علي  )٢٥٨( ]٨٣[أمحد

الشقاع بكر أيب بن عوض  ٢٦٤ أمحد
احلداد طه ابن مشهور  ١٠٧،٥٠٠،٥٦٩،)١٧٨( ]٢٧[أمحد

فريد ناصر  ٢٨٣ أمحد



 
 )( 

زيد بن  ٤٩٣ أسامة
الكبري  ٥٠٩ األمري

الفيومي  ٥٠٩ إبراهيم
بلفقيهإبراه  ٥٥ يم

 ٥٠٩ الباجي
 ٤٠٨ باسلوم
 ٣٩٤ باشادي
 ٤٠٤ باعوم

إمساعيل،البخاري بن حممد  ٥٠٩،٥١١ اإلمام
رباح بن  ٤٨٤ بالل

 ٥١٠ البلقيين
بومني،بوقرنني عبداللّه بن  ٢٦١ علوي
 ٥١٠ التنوخي

أمان فرج بن  ٥٦٥،)٢٢٣( ]٦٠[توفيق
دمحان  ٤٠٦ جابر

العيدر أمحد بن  ١١٨،١٣٩،)٩٠(،٧٨،٨٩ ]١٧[وسجعفر
السكران أمحد بن علوي ابن جعفر بن  ٢٨٩ جعفر

السقاف علي بن عبدالرمحن بن  ٧٠ جعفر
 ٣٨٠ جوردن
عبدالقادر،اجليالين  ٢٢٥،٤٩٠ اإلمام

احملضار أمحد بن  ٦١ حامد
احملضار صاحل بن أمحد بن  ٢٦٤ حامد

البار  ٥٠٢ حامد
عمر بن  ٥٦٦ حامد

الليلحامد مجل باهارون السري حممد  ٥٠٧،٥٠٤،)٢١٥(،١٩٨ ]٥١[بن



 
 )( 

احملضار مصطفى بن  ٦٦ حامد
مسيط بن أمحد بن  ١٧٦ حسن

العزب عمر بن أمحد بن  ٤٦٠ حسن
بارجاء عرفان أمحد بن  ١٩٨ حسن

مل سا بن بكر أيب الشيخ آل منصب أمحد بن  ٢٤٨ حسن
بلفقيه إبراهيم بن  ١١٨ حسن

إمسا بن احلامدحسن  ١٣٩،٢٥٦ عيل
البار  ٥٠٢ حسن

بصري  ١٩٣ حسن
الكاف سقاف بن  ٨٥،٣٨٨،٤٧٠،٤٧٢ حسن
البحر صاحل بن  ١١٣،٢٩٥ احلسن

األهدل عبدالباري بن  ٤٩٩ احلسن
الكاف عبدالرمحن بن عبداللّه بن  ٥٣ حسن

الشاطري عمر بن عبداللّه بن  ٤١٥،)٢١١(،١٩٣ ]٤٦[حسن
احلدا علي بن احلدادحسن اإلمام مقام منصب  )٢١٣( ]٤٨[د

السري علي بن  ٢١٦ حسن
خمدم عوض بن  ٥٥ حسن
املشاط حممد بن  ٤٤٣،٥١٢ حسن

املكي فدعق حممد بن  ٥٠٧،٥١٠،)١٩٧( ]٣٢[حسن
خملوف حممد  ٥٠٨ حسنني

بضة،حسني  ٤٠٨ منصب
بكر أيب الشيخ ابن  ٤١٦ حسني
احلبشي بكر أيب بن  ١١٧ حسني

احلامدحسني علي بن بكر أيب  ٢٩٣ بن
العيدروس الصليبية أمحد بن  )٢٠٣( ]٣٧[حسني



 
 )( 

الكاف حممد بن أمحد بن  ٥٢،١٨٦ حسني
احملضار حامد بن  ٥٠٢ حسني

درامة بن  ٣٩٥ حسني
سهل بن  ٥٤٦ حسني

العيدروس عبداللّه بن  ١٧٣ حسني
املشهور عبدالرمحن بن علي بن عبداللّه بن  ١٧٥ حسني

عيديدحس عبداللّه بن  ٢٥٦،)٢١٩( ]٥٤[ني
الدويلة موىل سهل بن عمر بن  ٤١ حسني

البار حممد بن  ٤٥٦ حسني
احلبشي حممد بن  ٣٥،١٩٧،٤٥٦ حسني
احلداد حممد بن  ٥٠٣ حسني
احملضار حممد بن  ١٢٢ حسني

اهلدار عبداللّه بن حممد بن  ٢٤٢ حسني
السقاف هادي بن حممد بن  ١٤٧،١٥٣،٤٩١ حسني

 ٣٦٦ احلصري
مل سا بن بكر أيب الشيخ ابن عبداللّه بن  ١٧٠ حفيظ

 ٣٢٧،٤٢٧ حنتوش
زيدان مل سا  ٤٣٤،٤٧٣،٥٣٤ خالد

مقبل،اخلتالين  ٥١١ ابن
 ٣٦٦ اخلياط

الطربي  ٥٠٩ الرضي
 ٥٠٩ زروق

الشنقيطي  ١٩٤ زيدان
املشهور علي بن بكر أيب بن  ٣٥١ زين

مسيط بن إبراهيم بن  ٢٢٩،)١٨٩(،٤٨ ]٣١[زين



 
 )( 

اجلنيد العابدين  ٢٥٩ زين
اجلفري أمحد بن مل  ١٩٣ سا

البار مل احلبشي،سا عبداللّه بن مل  )٢٢٠(،١٢٢ ]٥٥[سا
باحارث مل  ٥٣٤ سا

مل سا بن بكر أيب الشيخ ابن حفيظ بن مل ،٢٥٦،٥٠٢،)١٦٩(،٥٠،٥٢ ]٢٤[سا
٥٠٤ 

باغيثان بكري سعيد بن مل  ٢٥٦،٢٥٩،)١٩٨(،١٩٠ ]٣٣[سا
الشقاع عبداللّه بن مل  ٢٦٣ سا

الشاطري عمر بن عبداللّه بن مل  )٢١١(،١٩٢-١٦٦،١٩١ ]٤٧[سا
اخلرد علوي بن مل  ٤٤٩،)٢٠١(،١٩٠ ]٣٥[سا
اجلفري عمر بن مل  ٢٧١ سا
السقاف عمر بن مل  ٢٦ سا
السقاف حممد بن مل  ٢٩٢ سا
بامجال حممد بن مل  ٢٦٣ سا
ها بن حممد بن مل السقافسا  ٤٩١ دي

بامزاحم جنيد حممد بن مل ،٢٦٢،٢٧٠،)٢٣٦(،٧،٦٣ ]٦٦[سا
٣٣٦،٤٢٦-٣٢٨،٣٣٥ 

الصغري علي مل  ٢٦٣ سا
محويه،السرخسي بن  ٥٠٩ عبداللّه

باهارون حجالن أمحد بن  ٣٠٧ سعيد
نبهان بن سعد بن  ١٨٠،٢٥٩ سعيد
العمودي عيسى بن  ٦٦،١٧٧،٣٩٠،٤٠٨،٥٠٢ سعيد

العولقيسعيد لشعب  ٣٥٠ بن
باهارون هارون بن  ٢٥١ سعيد

باخمرمة علي  ٢٥٩ سعيد



 
 )( 

العدوين آل عوض  ٢٦٤ سعيد
املستور حممد  ٢٦٤ سعيد

 ٥٠٩ السقاط
املشهور علي بن بكر أيب بن  ١٦،٤٩٠ سقاف
العيدروس حسن بن أمحد بن  ١٨٦ سقاف

بلفقيه زين بن  )٢١٠( ]٤٣[سقاف
السقاف حممد بن  ٤٧٤ سقاف

الفارسي  ٤٨٢ سلمان
املشهور عبدالرمحن بن علي احلبيب خادم  ٥٣ سلمان

محزة بن  ٥١٠ سليمان
أمحد،السنوسي  ٥٠٣ اإلمام
عبدالرمحن،السيوطي  ٥١٠ اإلمام
املشرع،الشلي  ١٩ صاحب

احلسين،الشنقيطي حامد بن  ١٩٤ أمحدُّ
العلوي،الشنقيطي عبداللّه  ١٩٤ سيدي
اجلكينحم،الشنقيطي فال  ١٩٣ مد

احلامد أمحد بن  ٣٥٥ شهاب
املشهور علي بن الدين ،)٣٥٣(،١٨٩،١٩٢،٢٣٠ شهاب

٥٥٧-٥٤٩،٥٥٢،٥٥٤ 
الكاف صادق بن بكر أيب بن  ٢٤٤،٤٤٣ شيخ
بكر أيب الشيخ ابن أمحد بن  )٢٤٨(،١١٤،١١٦،٢٤٧ ]٧٣[شيخ

السكران علوي بن عبدالرمحن بن  ٢٨٩ شيخ
عبد بن  ٢٦٢ اللّهشيخ

العيدروس حممد بن عيدروس بن  ٢٩،٤١،٥٥ شيخ
العيدروس حممد بن  )٢٥٧( ]٨٢[صادق



 
 )( 

السقاف طه بن شيخ بن  ٧٢ صايف
العيدروس أمحد بن  ٥٥٩ صاحل
الكاف أمحد بن  ٣٤١ صاحل

جنيد ابن  ٢٦٢ الصاحل
البيض عبدالرمحن بن  ١٣٠،٥٣٤ صاحل

البيض مل سا بن عبدالرمحن بن  ٥٥٩ صاحل
احلداد عبداللّه بن  ١٥٥،١٧٩،٤٢٢،٥٠٢-١٥٤ صاحل
العاقل عبداللّه بن  ٢٩٨ صاحل
العطاس عبداللّه بن  ٧،٤٦،٢٩١ صاحل

المو صاحب الليل مجل علوي بن  ٥٠٣ صاحل
مبسطي عوض بن  ٤٠٦ صاحل
احلامد حمسن بن  ٥٠٦ صاحل

باخبرية أمحد بن حممد بن  ٤٢٥ صاحل
مرشد يوسف بن  ٥٣٤ طالب

احلداد  ٤٥٦ طاهر
الكاف حسني بن ،٣٦٠،٣٦٣،)٢٥٤(،٢٠٤ ]٧٩[طاهر

٥٧٤ 
عيديد حسني بن  ٢١٩ طاهر

مسيط بن عبداللّه بن  ١٠١ طاهر
قيدون صاحب احلداد عمر بن  ١٧٧ طاهر
البخاري طاهر بن حممد بن  ٤٤٧ طاهر

األمحدي  ٥٠٣ طلحة
صاحل بن أمحد بن  ١٥٩ طه
السقاف حسن بن  ٨١،٣٦٠ طه
بامحيد عبداللّه بن  ٧٧ طه



 
 )( 

احلداد علي بن  ٥٠٢ طه
الفامنتوال حيىي بن  ٥٣٧ طيفور
اجلنيد أمحد بن  ١٣٩ عابدين

فخري  ٥٣٤ عاطف
العيدروس شيخ بن ،٥٨،٧٨،١١٧،)٤٦(،٢٠ ]٦[عبدالباري

١٣٩،١٦١،١٧٢،١٨٢،١٩٩،
٢٥٤-٢٠٨،٢٥٢-٢٠١،٢٠٧،
٢٦٨،٣٧٣،٤٥٤،٥٠٦،٥١٢،
٥٢٧ 

اليافعي  ١٩١ عبدالرب
املشهور بكر أيب بن  ٤ عبدالرمحن

احلامد أمحد بن ،٢٧٠،٢٨٠-٧،٢٣٨،٢٦٩ ]٦٧[عبدالرمحن
٢٨٦،٢٩١،٢٩٢،٢٩٩،٣٣٥،
٣٩٠ 

السقاف أمحد بن  ١١٣ عبدالرمحن
العزب أمحد بن  ٤٢٨ عبدالرمحن

ذييبان إمساعيل بن  ٢٦٢ عبدالرمحن
باشراحيل محيد بن  ١٠١ عبدالرمحن

السري حممد بن حامد بن  ١٩٩،٢١٦ عبدالرمحن
اجليالين داود بن  ٤٩٠ عبدالرمحن

الزبيدي  ٢٦٧ عبدالرمحن
البيض مل سا بن  ٤٤٥،٥٥٩،)٢٠٨( ]٤٠[عبدالرمحن
ذييبان مل سا بن  ٢٦٣ عبدالرمحن

األهدل سليمان بن  ٤٩٩،٥١١ عبدالرمحن
بلفقيه عبداللّه بن  ١٦١،٥٠٤ عبدالرمحن



 
 )( 

السقافع عبيداللّه بن  ٧٨،٢٥٧،٤٩٧،٥١١،)٦٧( ]١٣[بدالرمحن
املشهور علي بن  ٤٢ عبدالرمحن
املشهور علي بن  ٢٧٦ عبدالرمحن

املشهور حسني بن حممد بن ،٣٦،٤١،٤٧،٥٥-٢٤،٣٥ عبدالرمحن
٧٣،١٦٩،١٧٠،١٧٢،١٧٥،
٢٩١-١٧٧،١٨٦،٢٩٠ 

السقاف حممد بن السقا،عبدالرمحن  ٢٩٦ فاإلمام
باحرمي سليمان حممد بن  ٤١،١٩٨ عبدالرمحن

املشهور  ٤٧٢ عبدالرمحن
العيدروس مصطفى بن  ٥٦٦ عبدالرمحن

احلامد أمحد بن مهدي بن  ٢٦٣،٢٨٣،٣٢٦،٤٢٧ عبدالرمحن
الدباغ  ٣٤ عبدالعزيز

سعادة بن  ٥٠٩ عبدالعزيز
اليافعي  ٤٠٠ عبدالغفور
الششاء  ٥٠٣ عبدالغين

املشهورعبدالقا بكر أيب بن ،٣٣٩-٦،١٨،٤٣،١١٣،٣٣٨ ))اجليالين((در
٣٩٣ 

السقاف أمحد بن ،)٧٦(،٧٤-١٦،٢٥،٧٣-١٥ ]١٦[عبدالقادر
١٠٧-٩٩،١٠٦-٩١،٩٤،٩٦،
١٨٤،٢٠٦،٢١٧،٢٤٤،٢٥٧،
٤٤٨،٤٩٠،٥١١٥١٢،٥٤٧،
٥٤٨،٥٦١،٥٦٣ 

السقاف قطبان أمحد بن  ١٧٦ عبدالقادر
ب السريعبدالقادر حممد بن حامد  ٢١٦ ))اجليالين((ن

اجلنيدي  ٢٢٢ عبدالقادر



 
 )( 

السقاف عمر بن حسن بن  ٧٢ عبدالقادر
بكر أيب الشيخ ابن حسني بن  ٥٣٤ عبدالقادر

الروش  ٣٤٩ عبدالقادر
خرد مل سا بن  ٤٤٩ عبدالقادر

العيدروس مل سا بن  ٩١ عبدالقادر
شائع  ٤٢٧ عبدالقادر
حم بن  ٢٦٤ مدعبدالقادر

البخاري طاهر بن حممد بن  ٤٤٨ عبدالقادر
السقاف هادي بن حممد بن  ٤٩١ عبدالقادر

املالحي  ٢٢٧-٢٢٦ عبدالكرمي
العيدروس بكر أيب بن  ٣٦،٤١،٥٦،٢٤٢،٤٢٦ اإلمام،عبداللّه

احلامد أمحد بن  ٢٧٠،٢٨٣،٣٠٦ عبداللّه
اهلدار أمحد بن  ٢٤٧،)٢٠٠(،١١٤ ]٣٤[عبداللّه

باسودان أمحد بن  ٩،١٦١،٥٠٤ عبداللّه
باغريب أمحد بن  ١٦٩ عبداللّه
بلفقيه أمحد بن  ٥٥ عبداللّه

اخلطيب البكري عبداللّه بن أمحد بن  ١٨٦ عبداللّه
باعبود  ١٩٣ عبداللّه
باعلوي  ٢٩٩ عبداللّه

احملضار باهارون  ٥٠٢ عبداللّه
األهدل  ١٩٣ عبداللّه

ب احلسن بن  ١٦٩ اشعيبعبداللّه
البار حامد بن  ٥٤٨،٥٥٣،)٢١٧(،١٣٥ ]٥٢[عبداللّه

يشبم صاحب اجلفري حسن بن  ٥٥٩ عبداللّه
بلفقيه حسن بن  )١٨٥( ]٢٩[عبداللّه



 
 )( 

اجلفري حممد بن حسن بن  ٢٥٥ عبداللّه
اجلفري حممد بن حسن بن ـزعبداللّه مكةن  )٢٥٣( ]٧٧[يل

طاهر بن حسني بن ،٢٩٢-١٦٤،١٩٠،١٣٨،٢٩١ عبداللّه
٤٢٣ 

درامة حسني بن  ٢٦٣،٣٩٥ عبداللّه
بكر أيب الشيخ ابن حفيظ بن  ١٤٤،٤١١ عبداللّه

بانافع زين بن  ٢٦٣ عبداللّه
السقاف  ٢٨٩ عبداللّه
شيخ بن  ٢٢٨ ))اهلدار((عبداللّه

العيدروس شيخ بن  )٢٠٦( ]٣٩[عبداللّه
عباس بن  ٣١٧ عبداللّه

بن بكرعبداللّه أيب الشيخ بن  ٤٥٥-٢٢٧،٤٥٤ عبدالرمحن
شهاب بن عبدالرمحن بن  ١٦٥ عبداللّه

عقيل بن  ٥٠٣ عبداللّه
اجلفري علوي بن  ٨٩ عبداللّه

يشبم صاحب اجلفري علوي بن  )٢٥٣( ]٧٨[عبداللّه
احلبشي علوي بن  ٥٨٥ عبداللّه
احلداد علوي بن ،٧٣،١١٣،١٩٧،٢٩٧،٣٦٥ عبداللّه

٣٨١،٤٠٩،٤٨٧،٥٠٢،٥٠٤،
٥١٩،٥٢٥،٥٦٥،٥٦٧،٥٩٠ 

املشهور علوي بن  ٥٥ عبداللّه
احلبشي زين بن علوي بن  ١١٧ عبداللّه

مل سا بن بكر أيب الشيخ ابن علي بن  ٢٥٩ عبداللّه
باعزب علي بن  ٢٦٤ ))الشاطري((عبداللّه

بامزاحم اجلنيد علي بن  ٤٨٠ عبداللّه



 
 )( 

شه بن علي بن الدينعبداللّه  ٥٥ اب
املشهور عبدالرمحن بن علي بن  ) ١٧١( ]٢٥[عبداللّه

جنيد حممد علي بن  ٢٦٢ عبداللّه
املشهور علي بن  ٣٥١ ))الغريب((عبداللّه

املصري علي اخلداد((عبداللّه  ٢٨٨ ))موىل
احلامد عمر بن  ٨٧ عبداللّه

الشاطري عمر بن ،٤٠-٣٨،)٣٥(،٢٠،٢٤-١٩ ]٣[عبداللّه
٥٨،٧٨،٩٧-٤٤،٥٢،٥٧،
١١٧،١٣٩،١٥٠،١٦١،١٧٢،
١٩٩،٢٠١-١٨٢،١٨٦،١٩٨،
٢١١،٢٢٢،٢٢٩،٢٣٢،٢٣٦،
٢٥٤،٢٥٦،٢٥٩-٢٤٩،٢٥٢،
٢٦٢،٢٦٧،٢٧٣،٤٢٦،٤٥١،
٤٥٤،٥٠٢،٥١٢،٥٢٧،٥٥٩ 

مسيط بن عمر بن  ١٠١ عبداللّه
العوزي  ٥٠٩ عبداللّه

العيدروس عيدروس بن ،٧٨،١١٧،١٢٨،)٥٤(،٢٥ ]٨[عبداللّه
١٣٩،١٦١،١٧٢،١٨٢،١٨٦،
١٩٩،٢٠١،٢٤٣،٤٥١،٥٠٢،
٥١٢،٥٦٦ 

العيدروس عيدروس  ٢٦٣ عبداللّه
الغريب  ٣٩٢ ))الويل((عبداللّه
الكندي  ٤٠٦ عبداللّه

السقاف سقاف بن علوي بن حمسن بن  ٥٢،٧٠،٧٢ عبداللّه
احلداد حمفوظ بن  ٢٥٩ عبداللّه



 
 )( 

اجلفريعبدا حممد بن  ٥٣٤ للّه
العزب حممد بن  ٤٢٦ عبداللّه
باعباد حممد بن  ٤٧٧ عبداللّه
باكثري حممد بن  ٤٦،١١٢ عبداللّه

السقاف حامد بن حممد بن  ٤٦ عبداللّه
صاحل بن حممد بن  ١٥٩ عبداللّه

الكاف عبداللّه بن حممد بن  ٥٣ عبداللّه
زين بن عبداللّه بن حممد بن  ٥٤ العيدروسعبداللّه

الدين شهاب بن علوي بن حممد بن  ١٦٣،١٦٨،٥٧٤ عبداللّه
الدين شهاب بن هارون بن حممد بن  )٥٨( ]١٠[عبداللّه

مهيثمي حممد بن  ٣٩٥ عبداللّه
الشقاع مهدي بن  ٢٦٣،٢٦٨ عبداللّه

النخشيب  ١٩١ عبداللّه
جعبول حسني  ٢٦٤ عبداللّه

باخمتار السهل صاحل ،٦٣،٦٨،٢٦٣،٢٩٦،٣٤٦ عبداللّه
٣٦٥،٣٧٠،٣٨٥،٣٩٢،٣٩٤-
٣٩٨،٤٠٣ 

باشعيب سعيد بن  ١٦٩ عبود
العمودي باطوق عمر بن  ٥٠٢ عبود

بانافع عبدامللك بن  ٤٢٥ عبيد
املصلي عوض بن  )٢٢٤( ]٦١[عبيداللّه

السقاف علوي بن حمسن بن  ٧٢ عبيداللّه
عفان بن  ٢٧٧،٤٥٢ عثمان
الك املهيين  ١٩٣ وييتعثمان



 
 )( 

العيدروس،العدين عبداللّه بن أبوبكر ،٦٥،٨٩،٩٣،٩٦،٢١١،٢٣٥ اإلمام
٣٤٦،٤٩٦ 

الدين،العراقي  ٥٠٩ نور
حبشي احلبشي،عطاس عبداللّه بن ،١٣٢،٢٥٢،٢٥٧،)١١٦( ]١٩[أبوبكر

٢٦٨،٣٤٧،٤٣٦،٥٤٦،٥٦٠،
٥٨١ 

مل سا بن  ٢٨٩ عقيل
حممد بن  ٢٧٩ عقيل

 ٤٠٦ طانالسل،علوي
املكنون آل جد  ٢٨٩ علوي

احلبشي بكر أيب بن  ١١٧ علوي
املشهور بكر أيب بن ،٦،٤٣،٦٣،١١٣،٢٧٣ علوي

٣٤٩،٣٦١-٣٣٩،٣٤٨-٣٣٨،
٣٩٣،٤٠١،٤١١،٤١٥،٤١٩،
٤٢٣،٤٢٩ 

احلداد أمحد بن  ١٥٤ ))اجلاوي((علوي
السكران أمحد بن  ٢٨٩ علوي

السقاف الصايف أمحد بن  ٢٥١ علوي
اجلفري حسن بن  ٢٥٥ علوي

خرد مل سا بن  ٤٤٩ علوي
الدويلة موىل باعبود شيخ بن  )٢١٤( ]٥٠[علوي

املالكي عباس بن  ٢٥٨،٤٤٣،٤٩٨،٥٠٣ علوي
اجلفري عبدالرمحن بن  ٥٣٤ علوي



 
 )( 

املشهور عبدالرمحن بن املترجم،علوي ،)٢٢(،١٩-٤،٨،١٥،١٨ ]١[جد
٢٥،٢٩،٣٣،٤٧،٥٢-٢٤،
٥٥،٦٥،١٠١،١١٢-٥٤-
١١٤،١٢٨،١٧١،١٧٧،١٨٢،
١٨٥،١٨٩،١٩٩،٢٠٨،٢١٠،
٢٤٩،٢٦٥،٢٦٨،٣٣٨،٣٦٧،
٤٧٢،٤٩٧،٥١٠،٥١٢،٥٢٧،
٥٦٧ 

السقاف علوي بن عبدالرمحن بن  ٥٢،٧٠،٧٢ علوي
السقاف عبداللّه بن  ٢٥٧،٤٩٧،)٢٢١(،٧٨ ]٥٦[علوي

بومني باهارون عبداللّه بن  ٣٩١ علوي
الدينعل شهاب بن عبداللّه بن ،٤٠،٤٤،٥٢،)٣٥(،٢٠،٢٤ ]٤[وي

٥٨،٧١،٩٧،١٠١،١١٨-٥٧،
١٦١-١٣٥،١٣٩،١٦٠-١٣٤،
١٦٣،١٦٥،١٧٢،١٨١،١٩٠،
٢٠١،٢٠٤،٢٢٢،٢٤٤،٢٥٢-
٢٥٤،٢٥٦،٢٦٢،٢٦٨،٢٧٦،
٣٣٩،٣٧٣،٣٩٣-٢٨٧،٣٣٧،
٤٠٩،٤١١،٤١٧،٤١٩،٤٥١،
٥٠٢،٥١٢ 

اجلف علي بن  ٢٥٥ ريعلوي
املشهور علي بن  ١٥٦ علوي

العيدروس عمر بن  ١٧٢ علوي
  



 
 )( 

احلداد طاهر بن حممد بن ،١٩٧،،١١٣،١٢٨،١٩٠ علوي
٢٤١،٤٥٤،٥٠٣،٥٠٨،٥١٩ 

علي بن حممد بن الغيور،علوي  ٥٦٦ علوي
طالب أيب بن  ١٨،٣٠،٣٩٠،٤٦٢،٤٨٥ علي

احلامد عيدروس بن أمحد بن  ٢٦١ علي
األج  ٥٠٩ هوريعلي

البسباس بامزاحم،علي  ٢٦٢ علي
بامزاحم جنيد حممد بن أمحد بن  ٢٦٢ علي

اجلفري حممد بن حسن بن  )٢٥٥( ]٨٠[علي
العطاس حسني بن  ٧،٣٢ علي
عيديد حسني بن  ٢١٩ علي

قطن جنبا  ٣٥١ علي
اخلفاجي  ٥٠٩ علي
بكري مل سا  ١٨٥،١٨٧،١٩٩ علي
شيخ بن  ٢١٠ علي
شيخ بن  ٤٦٨-٤٦٥ بامحيدعلي

بلفقيه شيخ بن  )٢٠٩( ]٤٢[علي
عبداجلبار بن  ٢٦٢ علي

األهدل عبدالرمحن بن  ٥٠٠ علي
السقاف عبدالرمحن بن السكران،علي  ٩،٢٦٠ علي
املشهور عبدالرمحن بن ،٥٣،٥٥،١٠١،١١٨،)٥٠( ]٧[علي

١٣٩،١٦١،١٧٠،١٧٢،١٧٤،
١٨٢،١٩٩،٤٥١،٥٠٢ 

عبداللّه بن  ٥٦٠ العيسائيعلي
الدين شهاب بن علي بن عبداللّه بن  ٥٢ علي



 
 )( 

نصاب موىل عبداللّه بن  ٤٢٢ علي
املشهور علي ابن احملضار عمر بن  ٥٥٠-٣٥٠،٤٤٨،٥٤٩ علي

علي بن عيدروس  ٣٨١ علي
احلبشي حممد بن ،٩،٢٤،٣٢،٤٧،٥٢،٥٥،٦١ علي

٧٣،٨٨،١٧٦،٢١٩-٧٠،٧٢،
٢٥٠،٢٦٨،٣٦٠،٣٩١،٤١٤،
٤٤٤،٤٥٦،٥٠٥ 

عدن قاضي بامحيش حممد بن  )٢٣٥( ]٦٥[علي
باهارون حممد بن  ٢٦١ علي

شهاب بن علوي بن حممد بن  ١٦٨،٥٧٤ علي
السقاف هادي بن حممد بن  ٤٩١ علي

جنيد حممد بن  ٢٦٢ علي
املشهور  ٤٧٢ علي

احلامد حممد بن ناصر بن  ٢٦١ علي
حسين ناصر بن  ٢٦٣،٣٩٥ علي

ب نصرعلي احلسن،ن  ٥١٠ أبو
باحسن هارون بن  ٣٠٥ علي
باهارون هارون بن  ٣٩١ علي

ياسني بن  ٤٢٨ علي
بكر أيب الشيخ ابن  ١٠٤،١٠٨ عمر
باجنيد بكر أيب بن  ٣٥،١٩٧،٤٥٦،٥٠٣ عمر

البار أمحد بن  ٥٠٢ عمر
الشاطري أمحد بن  ٢٤،٢٣٦،٤٢٦ عمر
مسيط بن أمحد بن ،١١٨،١٣٩،٢٠١،)١٠١(،٥٣ ]١٨[عمر

٢٠٥،٢٥٦،٤١٨،٥٠٢ 



 
 )( 

دمون صاحب املشهور عبداللّه بن أمحد بن  ٥٧٥،)٢٥٨(،٩،٢٦٠ ]٨٤[عمر
عيديد أمحد بن ـزعمر مكةن  )٢٥١( ]٧٦[يل

البار  ٢١٧ اإلمام،عمر
اجلفري  ١٩٢ عمر

اخلطاب بن  ٤٨٤،٥٣٨ عمر
اجليالين حامد بن  ١٨٠ عمر
باعلوي حامد بن  ٤٣ عمر
باعلوي حامد بن  ٨٧ اإلمام،عمر

احلداد عبداللّه بن حسن بن  ٤١،٥٢،٥٥ عمر
السقاف مل سا بن  ٧٤ عمر

الشبلي  ٢٦٦ عمر
احلداد طاهر بن  ٥٠٢ عمر

احلبشي عبداللّه بن  ٥٠٣ عمر
احلبشي عبداللّه بن  ٢٥٢ عمر
العيدروس علوي بن  ٣٥٥-٣٥٤ عمر
الكاف علوي بن ،١٩٠،)١٨٢(،٧،٣٥،٣٨ ]٢٨[عمر

٢٠٤ 
حداد عوض بن  )٢٢١(،٨٩ ]٥٨[عمر
بامزاحم القرن  ٣٩٦،٤١٩ عمر
باهرمز حممد بن  ١٥٤ عمر

احملضار  ٤١٣ اإلمام،عمر
حفيظ بن مل سا بن حممد بن  ١٤٥،١٦٢،١٩٢ عمر
القرن عبداللّه بن حممد بن  ٢٦٢ عمر

الليل مجل باهارون عمر بن هارون بن  ٢٥١ عمر
مي ٢٩٩ مونعمر



 
 )( 

 ٣٤٠ عمرة
البار مل سا بن  ٥٠٣ عيدروس

البار حامد بن عبداللّه بن  ٢١٨ عيدروس
العولقي علي بن ،)٣٢٩(،٢٣٨،٢٨٠،٣٠١ عيدروس

٣٤٣،٣٤٧ 
احلبشي عمر بن ،٧٠-٣٢،٤٧،٥٥،٦٧،٦٩ عيدروس

١٠١،١٧٠،١٧٦،٤٥٦،٤٩٩،
٥٠٥،٥١١-٥٠٤ 

العيدروس حممد بن  ٥٥ عيدروس
ب بكريغيثان عبيد  ١٣٠ ن
يوسف،الفربري بن  ٥٠٩،٥١١ حممد

باعيسى مبارك  ٣٩٦،٤٠٦ ))الشحاري((فرج
الدين،الفرغاين  ٥١١ مجال

الدويلة موىل علوي بن  ١٠٨ فضل
بافضل حممد بن  ٣٥٥-٣٥٤،)٢١٣(،١٨١ ]٤٩[فضل

ِسنة،الفُالين  ٥١١ ابن
غالب  ٤٣٠ قاسم

عبدا،الكتاين حممد الكتايناإلمام  ٥٠٣ حلي
حميفوظ سعيد بن  ٢٨٠،٢٨٣،٣٣٨،٣٦٤-٢٧٩ كرامة

سعيد  ٢٥ كرامة
سهيل  ٢٦،٢٧،٣٦٠،٣٧٠ كرامة

احملضار،الكعييت عبداللّه بن  )٢٤٩( ]٧٤[أمحد
 ٣٨١ كندي

جنيد بن  ٢٦٢ حلمر



 
 )( 

أنس بن  ٥١٠ اإلمام،مالك
دينار بن  ٤٩٣ مالك
الوعد  ٤٠٦ مبارك

ب عمر بن  ٤٠،٤٢،٤٥ احريشمبارك
 ٥٨٣ أبوالطيب،املتنيب

احلنفي اجليالين حممد بن  )٢٢٥( ]٦٢[حمبوب
 ٤٠١ حمجوب

احلامد علي بن بكر أيب بن  ٢٩٣ حمسن
احلامد عبداللّه بن  ٤٢٣ حمسن
السقاف علوي بن  ٢٩٢ حمسن
طويل بن فضل بن  ٣٨٧،٥٠٨،)٣٣٣(،٧،٣٠٤ حمسن

ا عبدالرمحن بن حممد بن  ٢٢٩ هلدارحمسن
احلامد حممد بن ناصر بن  ٢٦١ حمسن

احلبشي  ٥٣٤ حمضار
املشهور علي ابن احملضار ،٤١٩،٤٢٣،)٣٥٠(،٤٢،١٥٦ عمر

٤٢٩،٤٥٩،٥٥٠،٥٥٣ 
الكاف  ٣٤١-٣٣٩ حمضار

 ٤٠٧ حمفوظ
الزبيدي عثمان بن مل سا بن  )٢٢(،١٦١،١٩٠ ]٥٩[حمفوظ

بكر أيب الشيخ ابن  ٤١٦ حممد
أمح عقبةحممد  ٢٦٢،٣٠٢ د

الكتيب أمني  ٤٤٣ حممد
احلامد بكر أيب بن  ٥٥٤،٥٥٨ حممد
الشقاع بكر أيب بن  ٢٦٩-٢٦٨ ))جللد((حممد
املشهور بكر أيب بن  ٤٣،٢٦٥،٢٧٣ حممد



 
 )( 

مسيط بن بكر أيب بن  ٤١٩،٤٢٣ حممد
الكاف صادق بن بكر أيب بن ٢٤٤حممد

الدين مجال بكر أيب بن ٢٩٦حممد
اجلنيد أمحد بن ٢٦٢حممد

اخلطيب أمحد بن ١٨٦حممد
الشاطري أمحد بن ١٧٢،٢٥٦،٥٦٠،)١٤٦(،٧]٢١[حممد
العزب أمحد بن )٤٥٤(،٣٣١،٣٣٥،٤٥٠حممد
احملضار أمحد بن ٦١،٩٢،١٨٦،٤٥٦،٥٠٣حممد
املشهور أمحد بن ٣٣٨حممد

الدين شهاب بن أمحد بن ١٠٤،٥٣٤حممد
ب هارونحممد بن عبداللّه بن أمحد ٥٩-٥٨ن

بامزاحم جنيد حممد بن أمحد بن ٢٦٢حممد
األهدل شعيب أمحد بن ٤٩٨،)٢٢١(]٥٧[حممد

احلداد طه ابن مشهور أمحد بن ١٧٨حممد
مسيط بن إبراهيم بن ١٩٠حممد

بلفقيه عيدروس بن إبراهيم بن ٤١،٤٧،٥٢حممد

باشيخ ٢٥٦حممد
بلخري ٥٠٢حممد
الترميي ٢٦٤حممد

اللّه أسد ابن املعلم حسن ابن الليل مجل ٣٠٥حممد
السقاف حامد بن ٣١حممد

عيديد أمحد بن حسن بن ،٤٩،٧١-٤٥،٤٨-٤٢،٤٤،)٤٠(]٥[حممد
١١٧،٢٠١،٢٤٣،٢٥١،٢٥٣-
٢٧٦،٤٧٢،٥١٢-٢٥٤،٢٧٥



 
 )( 

العطاس حمسن بن حسن بن )٢١٨(]٥٣[حممد
حسن بن اجلفريحممد حممد ٢٥٥بن

اهليثمي حسني بن ٢٢٨حممد
العطاس مل سا بن حسني بن ٢١٨حممد

احلريري ١٩١حممد
البيحاين مل سا بن ٢٣٥،)٢٣٢(]٦٤[حممد

العطاس اخليل مل سا بن ٥٠٣حممد
السري مل سا بن ٥٠٥حممد

حريضة صاحب العطاس مل سا بن ٥٠٣حممد
باطويح مل سا بن ٦٠حممد

حفيظحمم بن مل سا بن -١٧٣،١٩٠-١٧١،)١٣٨(،٣٨]٢٠[د
١٩٢،٢٥٦،٤١١،٤٢٩،٤٦٣-
٤٦٤

بابصيل سعيد ٣٥،١٩٧،٤٥٦حممد
الشرجب سعيد ٤٠٦حممد
مساوى مل سا بن ٧١حممد

اهلادي حمسن بن زين بن سقاف بن ٤٧،٥٤حممد
الشاطري ١٢٢حممد

الروضي صاحل ٤٠٦حممد
العمودي صاحل بن ٤٢٥حممد
البخاري طاهر بن ٣٧٠،٥٣٠حممد
احلداد طاهر بن ٤٥٦حممد
السندي عابد ٤٩٩حممد

يس آل عبدالرمحن بن ٥٠٩حممد
بكر أيب الشيخ ابن عبدالرمحن بن ٢٢٧حممد



 
 )( 

املشهور بكر أيب بن عبدالقادر بن ٢٦٤حممد
السقاف حسن بن عبدالقادر بن ٧٢حممد

العبادي ٢٣٢حممد
رس وسلمحممد وآله عليه اللّه صلى اللّه ،٢٤،٢٩،٣٠-١٠،١٨،٢٢ول

٦٠،٨٤،٨٦-٣٤،٤٨،٥٩،
٩٥،١٠٠،١٢١-٩٠،٩٤،
١٢٦،١٢٩،١٣١،١٣٨،١٦٠،
١٦٤،١٦٥،١٦٧،١٧٦،١٨٢،
٢٤٠،٢٤٣-٢٠٥،٢٣٤،٢٣٩-
٢٦٧-٢٤٤،٢٥٦،٢٦٢،٢٦٥،
٢٧٧،٣١٤،٣٢٥،٣٢٩-٢٧٦،
٢٧١،٣١٤،٣٢٥-٣٤٥،٢٧٠،
٣٢٩،٣٤٥،٣٦٧،٣٧٠،٣٧١،
٣٧٤،٣٧٨،٣٨٢،٣٨٤،٣٩٠،
٤٣٩-٤٣٤،٤٣٧-٤١٤،٤٣١،
٤٥٠،٤٥٢-٤٤٦،٤٤٩-٤٤٥،
٤٥٥،٤٥٧،٤٦٧،٤٧٦،٤٨٠-
٤٨٩،٤٩٣،٤٩٥،٤٩٩،٥٠١،
٥٢٤،٥٢٦-٥١٦،٥٢١-٥٠٥،
٨٣٩،٥٥١-٥٣٠،٥٣٦،٥٣٨،
٥٦٦،٥٧٠،٥٧٤،٥٧٨،٥٨٧،
٥٨٩،٥٩١

عبداللّه بن ٥١٠أبوبكر،حممد
ع بن البارحممد ٥٠٢بداللّه

الريضة صاحب العيدروس عبداللّه بن )٢٠٣(،١١٧،١٧٢]٣٦[حممد



 
 )( 

القرن عبداللّه بن ٢٦٢حممد
اهلدار عبداللّه بن ،١٩٢-٣٣،٨٩،١٥٤،١٩١]٦٣[حممد

)٢٢٨(
باسودان عبداللّه بن ٢٢حممد

احلضرمي بافيل عبداللّه بن ١٩٧حممد
بن عمر بن عبداللّه بن ٤١حيىيحممد

اجلفري علوي عبداللّه بن ـزحممد أوغندان ٢٥٥يل
مهيتمي عبداللّه بن ٢٦٣حممد

طاهر بن عبدالقادر بن عبداملوىل بن ١٩٨حممد
عبده ١٩١حممد

التباين العريب ٤٤٣حممد
الدمشقي اجلنديل الدين عز ٤٧٥حممد

املالكي علوي بن ٢٢١،٤٤٣حممد
املشهور علوي بن ٢٢،٣٠حممد

الدين شهاب بن علوي بن ٢٦٠٣٦٠،٤١٩،)١٦٠(]٢٣[حممد
بوقرنني علوي بن ٤٥٥حممد
اجلفري علي بن ٢٥٥حممد
احلبشي علي بن ١١٨،٥٠٢،)٦٠(]١١[حممد
العنبوري علي بن ٥٢٩حممد
املشهور علي بن ،)٣٤٥(،٢٢٥،٣٠٤،٣٠٧حممد

٣٥١،٣٦٥،٣٩٥،٣٩٨،٤٠١،
٤١١،٤١٥،٤٢٦،٥٧٢

املشهور علي بن ١٤٤حممد
باعلوي علي بن املقدم،حممد ١٦٤الفقيه

السقاف عبداللّه بن علوي بن علي بن ٧٢حممد



 
 )( 

بافضل عوض بن ٥٠٢حممد
احلبشي عيدروس بن ٩٣،١٧٧حممد

شهاب بن عيدروس بن ٣٦حممد
املشهور بكر أيب ابن الغزايل ،٤٣،٦٣،٦٨،٢٦٣،٣٣٩حممد

٣٤٩،٣٩٢
العيدروس الغزايل ٨٨،٣٨٨-٨٧حممد

فريد بن ٤٢٥حممد
العزب حممد بن ٥٠٩حممد

املستور العيدروس،حممد شيخ بن عبداللّه بن ٢٠٧حممد
احلامد املصري ٢٧٠،٢٩١حممد

مهدي ١٢٢حممد
الشقاع مهدي ١٣٣حممد

املشهور علي بن املهدي ٣٥٢حممد
السقاف هادي بن ،٧٨،١٣٩،٢٥٢،)٧٠(،٦٠]١٤[حممد

٤٠٨،٤٩١،٥٠٢
الدين شهاب بن هارون بن ١٥٠،٣٧٠،٤٦٩،٥٦٦،٥٧١حممد

عمر بن هارون بن ٢٨٣حممد
الليل مجل باهارون عمر بن هارون بن ٢٥١حممد

أمان حيىي بن ٤٤٣حممد
الغيل صاحب يسلم بن ٩حممد

باخبرية يسلم بن عمر بن )٢٠٨(،٥٤]٤١[حممد
القرن عبداللّه ٢٦٢حممد

الصومايل عبدالباري بن ١٩١،٥٣٤حممود
مريم حممد،أبو بن عمر بن ١٩حممد

بامزاحم جنيد حممد بن أمحد بن ٢٦٢،٣٨٥مزاحم



 
 )( 

القشريي احلجاج بن ٥١٠مسلم
الكاف سقاف بن ٣٨٨مشهور

حفيظ بن مل سا بن حممد بن )١٤٥(مشهور
الشريف ٣٧٠مصباح

احملضارمصط أمحد بن ،٦٦،١٠١،١١٨،)٦١(،٥٨]١٢[فى
١٣٩،٢٥٢،٢٦٢،٢٦٨،٢٧٩،
٣٩٠،٤٩٦،٥٠٢

جبل بن ٤٩٤معاذ
النيسابوري ٥١٠مكي
اليافعي ١٩١منصور

احلامد بكر أيب بن ٢٩٦مهدي
الشقاع بكر أيب بن ٣٦٨،٢٧٩،٣٩٢،٤٧٧-٢٦٧مهدي

احلامد ناصر بن بكر أيب بن ٣٣١مهدي
احلامدم أمحد بن ٢٧٠،٢٩١،٤٢٧هدي

دمحان جابر بن ٤٠٦مهدي
الشاطري عمر بن عبداللّه بن ٢٦٨،)٢١١(]٤٤[مهدي

احلوطة صاحب علي بن ٣٠٣مهدي
احلامد حمسن بن -٦٦،٢٣٨،٢٤٠،٢٦٧،٢٩١مهدي

٢٩٢،٤٢٣
احلامد حمسن بن ٦٦مهدي
احلامد حممد بن ٣٥١،٣٥٤مهدي

ناصر بن بكرمهدي أيب ٢٦٣،٢٨٣،٣٨٦بن
احلامد علي بن بكر أيب بن ٢٩٣ناصر
احلامد عيدروس بن أمحد بن ٢٦١ناصر

فدعق عبداللّه بن ٤٦١،٥٠٨ناصر



 
 )( 

احلامد حممد بن ٢٦١ناصر
النجار عبداللّه ٣٥١ناصر

٤٨٤النجاشي
السالم عليه ٤٨٤نوح

بكر أيب الشيخ ابن ٤١٦هادي
ا أمحد بن )٢٠٥(،١٠٤،١٠٧]٣٨[هلدارهادي

الليل مجل باهارون عمر بن ٣٣٤،٣٩١،)٢٥٠(]٧٥[هارون
هاشم،هاشم ٣٠٠الشيخ

باعبود شيخ بن ٣٨٨هاشم
باعبود علوي بن ٢١٥هاشم
اهلدار حممد بن ـزهدار املدينةن ٥١٠،)١٨٨(]٣٠[يل

٥١١اهلروي
السالم عليه ،٤٩،٥٢،٩٤،١٦٠،٢٠١هود

٢٠٧،٤٤٩
العيدروس عبدالباري بن أمحد بن ٢٥٥حيىي

األهدل مقبول عمر بن ٤٩٩حيىي
الربح ٢٩٢يسلم

الفاسي حممد بن ٥٠٩يوسف



 
 )( 

النساء أَعالم ِفهِرس

فيهااالسم وردت اليت الصفحات
بوبكر بنت ٣٠٠ية

املشهور بكر أيب بنت ٦،٤٣،٣٩٣خدجية
فضل بن حمسن بنت ٣٨٥خدجية
املشهور عبداللّه بنت ٢٣زهراء

الزبيدية ٩سلطانة
احلداد بكر أيب بنت ١٥٩سلمى

املشهور بكر أيب بن حممد بنت ٥٧٩شريفة
احلداد عمر بن طاهر بنت ١٧٨،٥٠٢صفية

السقاف عبداللّه بن علي آل بنت ٩١-٩٠عائشة
املشهور علي بن ٣٥٥عائشة

املشهور بكر أيب بنت ٣٩٣عبودة
الدين شهاب آل بنت ٢٥علوية

املشهور بكر أيب بن علي بنت ٤٢،٢٧٦علوية
بلفقيه أمحد بن عمر بنت ٣٦علوية

هارون بن حممد بنت ٣٦٠علوية
وسلم وآله عليه اللّه صلى اللّه رسول بنت الزهراء ١٨،١٦٧،٤٨٣،٤٨٥،٥٦٧فاطمة

املشهور علوي بن بكر أيب بنت ٦،٤٣فاطمة
عيديد أمحد بنت ٢٥٢فاطمة

املشهور بكر أيب بن علي بنت ٣٥٤،٥٣٢،٥٤٨فاطمة
بلفقيه أمحد بن عمر بنت ٣٦فاطمة

املشهور علي بنت ٣٤٧قمر



 
 )( 

املشهور علي بنت ٣٥٥مرمي

الكُىن ِفهِرس

فيهااالسم ورد اليت الصفحات
٤٨٢أبوالدرداء
٤٨٣أبوجهل
٥٠٩أبوخرية

اهلر ٥٠٩ويأبوذر
املغريب ٥٠٩أبوعبداللّه

سعادة بن ٥٠٩أبوعبداللّه
الصويف ٥٠٩أبوعلي

شعيب،أبومدين ٥٦٣اإلمام
حممد،أبومريِّم بن عمر بن ١٩حممد

البسطامي ٤٨٦أبويزيد
السعادة ٥٠٩ابن
منده ٥١٠عبدالرمحن،ابن
هاشم هاشم،ابن بن حممد ١٨٧األستاذ



 
 )( 

املُؤل واملَراِجعِفهِرس فات

: تنبيات
بنجمة- منها للمراجع ( * )أشرنا
اخلاء- حبرف منها للمخطوط )خ( أشرنا
فصالً- هلا أفرد املؤلف ألن املشهور علي احلبيب املترجم مؤلفات إىل نِشر مل

ص الكتاب يف ٤٣٠خاصاً

الكتاب ورودهاسم صفحات
آجروم البن ١٠،٣٤اآلجرومية

مسيطاألج بن إبراهيم بن زين للحبيب الناجية الفرقة منهج عن الغالية ١٩٥وبة
الشاطري*  أمحد بن حممد للحبيب احلضرمي التاريخ ٧،٢٠،١٦٤أدوار

للنووي النووية ٢٣٣األربعون
للمؤلف املقدم الفقيه األعظم ١٦٤)خ(األستاذ

للبيحاين األنوار ٢٣٣أشعة
لطريق اخلمسة ـول بناألص إبراهيم بن زين للحبيب علوي بين ـادة ـس ال

)خ(مسيط
١٩٥

مالك ابن ،١٠،١٤٧ألفية
١٥٥،١٩٠،
٢٥٩،٥٠٢

للدباغ العزيز الكتاب علوم يف ٣٤اإلبريز
عيديد حسن بن حممد احلبيب عنهم أخذ من يف املستفيد ،٢٥٣-٢٥٢)خ(إحتاف

٤٧٢،٥١٢
ل كالمها النقاية لقراء الدراية ١٩٤لسيوطيإمتام

للغزايل الدين علوم ٥٣،٧٤،٩٧إحياء



 
 )( 

بن عبدالرمحن ـب ـي ـب للح ـوت ـرم ـض ح ـخ ـاري ت يف القوت إدام
السقاف )خ(عبيداللّه

٦٩

املقرئ البن ،٥٥،١٤٧اإلرشاد
١٩٠

للبيحاين اجملتمع ٢٣٣إصالح
للمقّري السنة أهل عقائد يف الدجنة ١٩٤إضاءة

الربدة ٣٨٠إعراب
ري،إيساغوجي لأل املنطق يف ١٩٤منت

للحبيب شخصيات يف حضرموت ـخ ـاري ت على وحتريات استدراكات
بلفقيه حسن بن عبداللّه

١٨٧

املشهور بكر أيب بن عمر للحبيب التجويد علم يف الوليد ٧٢باكورة
للغزايل اهلداية ٣٩،٥٢،٧٢بداية

اهلدار هدار للحبيب السعود ـزبدر املدن ١٨٩ينةيل
التعليم مسائل يف الكرمي باعشن،بشرى سعيد للشيخ احلضرمية املقدمة ١٠،٣٧٨شرح

للمؤلف واإلسرا املعراج صاحب من ٥٣٦)خ(البشرى
عبيداللّه بن عبدالرمحن للحبيب حضرموت تاريخ يف التابوت ـع ـائ ـض ب

)خ(السقاف
٦٩

من األئمة بعض فتاوى تلخيص يف املسترشدين معبغية املتأخرين العلماء
بن عبدالرمحن للحبيب اجملتهدين للعلماء شىت كتب من مجة فوائد ضم

املشهور ـن ـي ـس ح بن ـد ـم ـح م

١٧٧

عيديد*  أمحد بن حسن بن حممد احلبيب وأحوال مناقب يف الغريد البلبل
باحريش مبارك )خ(للشيخ

٤٠،٤٢،٤٥،
٤٩-٤٨

العسقالين حجر البن املرام ١٠بلوغ
للعامري احملافل ٣٥٨،٥٣٦جة



 
 )( 

العيدروس*  شيخ بن عبدالباري ـب ـي ـب احل ـالم ك يف النفوس جة
اهلادي سقاف بن حممد )خ(للحبيب

٤٧

العطاس*  عبداللّه بن صاحل احلبيب القطب مناقب يف األعراس تاج
العطاس حسني بن علي )خ(للحبيب

٧،٣٢،٤٦،
٥٠

ل الكثريية الدولة هاشمتاريخ ابن ١٨٧ألستاذ
السقاف*  حامد بن حممد للسيد احلضرميني الشعراء -٣٢،٦٠-٣١تاريخ

٦١،٧٠،٧٣
للزبيدي الصحيح ألحاديث الصريح ٥٣٠التجريد

علوي*  بن عمر للحبيب شهاب بن علوي احلبيب ترمجة يف األحباب حتفة
)خ(الكاف

٣٥،١٨٣،
٢٠٤

من امليت ينفع فيما اآلمال املالكيحتقيق علوي بن حممد للسيد ٣٣٩األعمال
ـد أمح بن ـد ـم حم للحبيب ـاوي ـط ـن الط على الرد يف الراوي تدريب

)خ(الشاطري
١٥٣

بلفقيه حسن بن عبداللّه للحبيب الرباط تاريخ يف احملتاط الباحث ١٨٧تذكرة
الدينية األمور من النساء على جيب فيما ـة ـي ـرم ـض احل ـرة ـذك الت

حفيظللحبي بن مل سا بن حممد ب
١٤٠

للحبيب واصطفى اللّه اجتباه ممن وغريهم املصطفى ألوالد املصطفى التذكري
امللقب احلبشي عبداللّه بن بكر أيب ))عطاس((للحبيب

١١٩

أيب للحبيب العطاس حسن بن أمحد احلبيب اإلمام كالم من الناس تذكري
امللقب احلبشي عبداللّه بن ))عطاس((بكر

١١٩

السقاف*  حسن بن طه للسيد احلبشي حممد بن علي اإلمام ٣٦٠)خ(ترمجة
عبدالقادر*  احلبيب لنجله السقاف عبدالرمحن بن أمحد احلبيب ٨٠)خ(ترمجة

بن ـد ـم حم للحبيب الشاطري ـر ـم ع بن عبداللّه ـب ـي ـب احل ترمجة
الشاطري )خ(أمحد

١٥٠



 
 )( 

عي*  بن عبداللّه احلبيب بنترمجة حممد بن عبداللّه للسيد العيدروس دروس
العيدروس زين بن )خ(عبداللّه

٥٤

بن ـور ـه ـش م أمحد للحبيب مسيط بن أمحد بن ـر ـم ع احلبيب ترمجة
ـداد احل ـه )خ(ط

١٠٧

املساوى*  مل سا بن حممد للسيد السقاف هادي بن حممد احلبيب ٧١)خ(ترمجة
بكري*  سعيد بن ـم ـال س الشيخ ملترمجة سا بن عبدالرمحن للسيد باغيثان

)خ(السري
١٩٩

للمنذري والترهيب ٢٩الترغيب
شهاب بن بكر أيب للحبيب اجلوامع مجع مسائل يف النافع ١٩٤الترياق

بن بكر أيب للحبيب للحبيب املرضية أهلهم بآثار احلبشية الذرية تعريف
امللقب احلبشي )خ()) عطاس((عبداللّه

١٣٠

٢٩،٧٤البيضاويتفسري
والسيوطي للمحلي اجلاللني ،٢٩،٧٤،٣٦٤تفسري

٣٧٨
اخلازن ٢٩،٣٧٨تفسري

الشربيين اخلطيب ٢٩تفسري
للزخمشري الكشاف ٣٧٨تفسري

بلفقيه حسن بن عبداللّه للحبيب البكري صالح الشيخ مزاعم ١٨٧تفنيد
سا بن حممد للحبيب املواريث فقه يف احلديث زبدة حفيظتكملة بن ١٤٠مل

السقاف*  عبداللّه بن علوي للحبيب الصايف آل تراجم يف الشايف ٦٨التلخيص
العطاس حسن بن أمحد احلبيب اإلمام كالم ـن م األغالس ـر ـوي ـن ت

بافضل عوض بن حممد للشيخ
١١٩

عبداللّه بن بكر أيب للحبيب للحبيب عمرو بأيب القراءة يريد ملن األمر تيسري
ا ))عطاس((مللقباحلبشي

١١٩

األهدل مقبول عمر بن حيىي الشريف ٤٩٩)خ(ثبت



 
 )( 

مسيط بن إبراهيم بن زين احلبيب ١٩١-١٩٠)خ(ثبت
السري مل سا بن حممد احلبيب ٥٠٥)خ(ثبت

السقاف هادي بن حممد للحبيب اليانعة ٧١الثمار
للسيوطي الصغري ٢٩،٧٤اجلامع

اإلقبال ١٨٥جريدة
حض ١٨٥رموتجريدة

للمؤلف*  السقاف أمحد بن عبدالقادر احلبيب ترمجة يف القطاف ،٧٧،٨١جين
١٨٤،١٨٨

بن*  عبداللّه للحبيب مل سا بن بكر أيب الشيخ ـب ـاق ـن م يف ـر ـواه اجل
اهلدار )خ(أمحد

٢١،٢٠١

السقاف حسن بن هادي للحبيب قالون رواية يف املكنون ٣٨٠اجلوهر
للّ التوحيد ١٤٧قّاينجوهرة

اجلاللني على الصاوي ٢٩،٣٧٨حاشية
لبحرق األنيقة ٧٤احلديقة

السندي عابد حملمد عابد حممد أسانيد من الشارد ٤٩٩حصر
السكندري اللّه عطاء البن العطائية ٤٩٢احلكم

العشرية*  السقاف،خدمة حممد للسيد الظهرية مشس ٢٩٠خمتصر
للشي النحو يف اليتيمة نبهانالدرة بن سعد بن سعيد ١٨٠)خ(خ

حفيظ بن مل سا بن حممد للحبيب التوحيد ١٤٠دروس
للمؤلف*  شعبان من النصف ليلة عن ورد فيما احلريان التائه ٣١٧دليل

املعلول الشاطري،دواء أمحد بن حممد للحبيب باملهمل مكتوب ١٤٧مولد
السري*  حممد بن حامد احلبيب ٢١٦ديوان

ا خردديوان علوي بن مل سا ٢٠٢)خ(حلبيب
السقاف عبيداللّه بن عبدالرمحن احلبيب ٦٧ديوان



 
 )( 

ـن*  ـس ح بن ـه ط السيد مجع السقاف أمحد بن عبدالقادر احلبيب ديوان
ـاف ـق ـس )خ(ال

٨٠

اهلدار أمحد بن عبداللّه احلبيب ٢٠٠ديوان
الشاطري*  عمر بن عبداللّه احلبيب ٣٢ديوان
ال*  الشاطريديوان أمحد بن حممد للحبيب ١٤٧شاطري
الشاطري*  أمحد بن حممد للحبيب اجلنية القطوف ١٤٧ديوان

البيحاين ٢٣٤-٢٣٣رباعيات
للرحيب الفرائض يف ٥٥،٢٥٩الرحبية

حممد بن عبداللّه للشيخ العلوية السادة مواطن إىل القوية األشواق رحلة
باكثري

٤٦،١١٢

لأل الثغرين هاشمرحلة ابن ١٨٧ستاذ
بن*  ـم ـال ـس ل احملفد إىل املشهور بكر أيب بن علي احلبيب رحلة

باجنيد ـد ـم )خ(حم
٤٢٦

احلبشي زين بن أمحد للحبيب اجلامعة ٥٠،٢٥٩الرسالة
للقشريي القشريية ٥٣الرسالة

احلداد علوي بن عبداللّه للحبيب املعاونة ٥٣٠رسالة
ا التشويش معىن يف طهرسالة بن مشهور أمحد للحبيب الصالة عنه ملنهي

)خ(احلداد
١٨٠

الوصال*  أهل ونسمات الكمال أهل الطريق،رشفات أصول يف قصيدة
بلفقيه عبداللّه بن عبدالرمحن للحبيب

١٦١

ك وخمتصر األنوار ـزروض اهلدارن حمسن بن أمحد للحبيب ١٧٦األسرار
وفوائد*  كالم من السُّالف ـف أمحدرش بن عبدالقادر احلبيب ودروس

)خ(السقاف
٧٧

القيم البن املعاد ٧٤زاد
للبيحاين قارورة يف ٢٣٣زوبعة



 
 )( 

احلداد طه بن مشهور أمحد للحبيب السفينة بنظم الثمينة ١٨٠السبحة
ولد*  وال له مال ال الذي احلاذ احلفيِف الشيِخ حياة ذكر يف املطرية السحابة

بن حممد للمؤلفالشيِخ باخبرية يسلم بن )خ(عمر
٢٠٩

احلضرمي مسري بن مل سا للشيخ العبادات فقه يف النجا ،١٠،٣٩،٥٠سفينة
٧٢،٥٦،
٢٥٩،٣٧٨

لألخضري املنطق يف املرونق ١٩٤السلم
داود أيب ٥٦٠سنن
النسائي ٥٣٠سنن

عبيدال بن عبدالرمحن للحبيب اإلحلاد أهل على الرد يف احلاد لّهالسيف
السقاف

٦٩

ـوية*  ـل ـع ال للحبيب،الشجرة العلويني السادة ألنساب الكبري الثبت
املشهور حسني بن حممد بن )خ(عبدالرمحن

١٧٤،
٢٩١-٢٩٠

هشام البن الذهب ٥٦٠شذور
عقيل البن األلفية ١٩٤شرح

احلداد طه بن مشهور أمحد للحبيب النحو يف اليتيمة الدرة ١٨٠)خ(شرح
لنجلهش*  املشهور عبدالرمحن احلبيب ـاقب ـن م يف ـدور ـص ال رح

علي )خ(احلبيب
٥١

للمؤلف*  األسالف كتب قراءة يريد ملن االتصاف ٨شروط
اهلدار عبداللّه بن حممد للحبيب العظيم املنقذ أحاديث يف السقيم ٢٣٠شفاء

احل*  بكر أيب بن عبداللّه للحبيب املشهور علي آلل الصدور بشيشفاء
)خ())عطاس((امللقب

٥٨٠

الظهرية*  بن،مشس عبدالرمحن للحبيب علوي أيب آل أنساب يف خمتصر
املشهور حسني

٢٩٠-٢٨٩،
٣٠٥

عقيل ابن ٢٠٣)خ(شواهد



 
 )( 

بن*  عبداللّه للحبيب اخللدونية القاعدة يف اخللف مدى عن اجللية الشواهد
بلفقيه حسن

١٨٥،١٨٧

والسنة القرآن اهلدارصاروخ عبداللّه بن حممد للحبيب الفتنة رؤوس ٢٣٠على
بلفقيه حسن بن عبداللّه للحبيب املهاجر اإلمام مذهب يف الدياجر صبح

)خ(
١٨٧

للجوهري ٥٨٣الصحاح
البخاري ،٢٩،٦٠صحيح

١٣٩،٣٧٧،
٣٨٢،٤٩٧،
٥٠٩،٥٣٠

مسلم ،٨٥،٨٧صحيح
٢٣٩،٤٩٧،
٥٠٩

رسالن البن الزبد ،١٠،٥٥،٧٢صفوة
١٤٧،١٩٠،
٢٥٩

السقاف هادي بن حممد للحبيب نبوية ٧١صلوات
اهلدار أمحد بن عبداللّه احلبيب مجعها مل سا بن بكر أيب للشيخ نبوية ٢٠١صلوات

األحكام حتقيق يف الرُّكام على،صوب للحبيب))التحفة((حاشية حجر البن
السقاف عبيداللّه بن عبدالرمحن

٦٩

للمؤلفالط*  أحور تاريخ يف اَألحور ٣٣٠،٣٨٩)خ(رف
أمحد بن حممد للحبيب النفيس الياقوت شرح يف التدريس يف احلديثة الطريقة

الشاطري
١٤٨-١٤٧،
١٥٣

للبيحاين ودين ٢٣٣عبادة
اهلدار عبداللّه بن حممد للحبيب األخالق مكارم إىل السباق ٢٣٠عجلة



 
 )( 

القيم البن الصابرين ٥٤٠عدة
العطاس حسن بن علي للحبيب اهلنية ١٦العطية

حمسن*  بن أمحد احلبيب اإلمام إليه وصل ما وتقييد ضبط يف الفريد العقد
اهلدار أمحد بن عبداللّه للحبيب األسانيد من اهلدار

١٧٧-،١٧٦،
٤٩٨،٥٠٧-
٥٠٨

الذهبية العني ومسط اجلوهرية اليواقيت بن،عقد عيدروس للحبيب مشيخة
احلبشي عمر

٤٩٩،٥٠٣،
٥٢٢،٥٣٦

الرجال أسانيد يف الآلل احلبشي،عقود عمر بن عيدروس للحبيب ٥٠٣ثبت
للمرزوقي العوام ١٠عقيدة

املصري النقيب البن السالك ١٠،٢٥٩عمدة
السقاف عبيداللّه بن عبدالرمحن للحبيب اهلندي ٦٩)خ(العود

اإل ـب ـاق ـن م يف واملراد القصد للحبيبغاية احلداد علوي بن عبداللّه مام
مسيط بن زين بن حممد

٥٣

للمؤلف بانافع عبدامللك بن عبيد الشيخ اإلمام ترمجة يف اهلامع ٤٢٥)خ(الغيث
األشخر ١٧٧)خ(فتاوى

احلداد طه بن مشهور أمحد احلبيب ١٨٠)خ(فتاوى
بلفقيه حسني بن عبداللّه احلبيب ١٧٧)خ(فتاوى

ا طاهرفتاوى بن حسني بن عبداللّه ١٧٧)خ(حلبيب
املشهور عبدالرمحن بن علي بن عبداللّه احلبيب ١٧٣)خ(فتاوى

اجلفري سقاف بن علوي احلبيب ١٧٧)خ(فتاوى
الكردي ١٧٧فتاوى

السيد*  مجع باغيثان بكري سعيد مل سا الشيخ فتاوى يف املنان اإلله فتح
السري عبدالرمحن

١٩٩

الرمح مسيطفتح بن عمر بن أمحد للحبيب ٥٢)خ(ن



 
 )( 

للمليباري الِعني قرة شرح املعني ،١٠،٢٥٩فتح
٣٧٨

حفيظ بن مل سا بن حممد للحبيب والسفينة املختصر لقارئ الثمينة ١٤٠الفوائد
فدعق حممد بن حسن للحبيب احلسان ٥٠٨الفوائد

السقاف حممد بن مل سا السيد ٢٩٢فوائد
األسرار باسودانث،فيض أمحد بن عبداللّه للشيخ ٥٠٤)خ(بت

للمؤلف*  ذاتية سرية الذكريات ١١،٣٤٦)خ(فيض
للفريوزآبادي احمليط ٥٨٣القاموس

حفيظ بن مل سا بن حممد للحبيب العني وادي أسئلة جبواب العني ١٤٠قرة
احلداد طاهر بن لعبداللّه الناظر ٥٠٤)خ(قرة

هش البن وشرحه الندى ١٠،٣٤،٧٦امقطر
العطاس حسن بن أمحد احلبيب ٢٩)خ(كالم

العيدروس شيخ بن عبدالباري احلبيب ٢٤٤)خ(كالم
احلبشي حممد بن علي احلبيب ٣٩،٢١٩)خ(كالم

بن عبدالقادر احلبيب مجع احلبشي ـد ـم حم بن ـي ـل ع احلبيب كالم
السقاف )خ(أمحد

٨٠

احل أنفاس من األبدية السعادة للحبيبكنوز احلبشي حممد بن علي بيب
امللقب احلبشي عبداللّه بن بكر أيب ))عطاس((للحبيب

١١٩

األهدل أمحد بن حممد للشريف الدرية ٢٢١،٥٣٦الكواكب
مالك البن األفعال ١٩٤،٢٥٩المية

بن*  حممد للحبيب املشهور عبدالرمحن بن علي احلبيب مناقب يف النور ملعة
اهلادي )خ(سقاف

٥٤



 
 )( 

املشهور*  عبدالرمحن بن علوي العالمة سيدي ترمجة خالل من النور لوامع
للمؤلف

٨،١٥،٢٧،
٣٠،٣٥،٥٧،
١٨٤،١٨٨،
٢٠٨،٢١٥،
٣٠٣،٥١٢

الكاف علوي بن عمر للحبيب البالغة يف ١٩٠)خ(مؤلف
للحطاب اآلجرومية ،١٠،٣٤،٥٧متممة

١٩٠
شجا أليب والتقريب الغاية األصفهاينمنت ،١٠،٣٩،٥٠ع

٣٧٨
للحبيب علوي أيب آل لعلماء النبوية لألحاديث اإلشارية للتفسريات جمموع

مسيط بن إبراهيم بن )خ(زين
١٩٥

للمؤلف*  املشهور بكر أيب بن علي احلبيب املترجم مذاكرات ٤٧٦)خ(جمموع
الش أمحد بن حممد للحبيب علوي بين من السلف سرية يف ١٥٣اطريحماضرة

بافضل عبدالرمحن بن عبداللّه للشيخ الصغري ،١٠،٣٩املختصر
٢٥٢،٢٥٩،
٣٧٨

خرد علوي بن مل سا احلبيب وخطب ٢٠٢)خ(مذاكرات
اهلدار*  حممد احلبيب ١٥٩)خ(مذكّرات

الشنقيطي العلوي عبداللّه لسيدي السعود ١٩٤مراقي
والذبائح الصيد أحكام يف ـح ـائ الف ـك ـس بنامل مشهور أمحد للحبيب

احلداد )خ(طه
١٨٠

طاهر بن حسني بن طاهر للحبيب القريب ٥١٩املسلك
للشلي*  علوي أيب آل مناقب يف الروي ،١٩،٢٩٠املشرع

٢٩٩



 
 )( 

لقصيدة سعاد((معارضة أمحد))بانت بن عبداللّه للحبيب والربدة وللهمزية
اهلدار

٢٠٠

ال وكىن ألقاب يف اللطيف أمحداملعجم بن حممد للحبيب الشريف نسب
الشاطري

١٥٠

هشام البن األعاريب كتب عن اللبيب ١٩٤مغين
للحبيب النبوية الطاهرة البضعة أنفاس من القرآنية اآليات ـض ـع ب مفاهيم

مسيط بن إبراهيم بن )خ(زين
١٩٥

احلداد*  طه بن مشهور أمحد للحبيب اجلنة ١٧٨مفتاح
النك باب يف حفيظاملفتاح بن مل سا بن حممد للحبيب ١٤٠اح

بافضل عبدالرمحن بن عبداللّه للشيخ احلضرمية ،١٠،٥٠،٧٢املقدمة
٢٥٩

مالك البن واملمدود ١٩٤املقصور
احلامد*  أمحد بن عبدالرمحن احلبيب ٢٩٠)خ(مالحظات

للحريري اإلعراب ،١٠،٥٥،٥٧ملحة
١٩٠

أ*  ببعض االتصال يف اإلله حفيظمنحة بن مل سا للحبيب ،٥٠،١٦٩ولياه
٥٠٤

حممد بن حممد للشيخ نافع قراءة على الزوائد اإلضافة ياءات يف منظومة
)خ(باكثري

٣٧٢

للنووي الطالبني ،١٠،١٥٠منهاج
١٨٣،٢٥٩،
٣٣٩

بن*  مل سا بن حممد للحبيب الدوعنية الديار إىل الرحلة يف اهلنية املوارد
)خ(حفيظ

٤٢٩



 
 )( 

احلدادامل علوي بن عبداللّه اإلمام ابن احلسن اإلمام مناقب يف واملنن واهب
أمحد بن علوي احلبيب )خ(حلفيده

٥٠٤

مالك لإلمام ٧٤املوطأ
البار*  حامد بن عبداللّه احلبيب ترمجة يف األزهار ٢١٨)خ(ندى

للعمودي الفلك علم يف الشَّرك ١٩٠)خ(نصب
للحب النبوية السرية اهلدارنظم أمحد بن عبداللّه ٢٠١)خ(يب

السقاف أمحد بن عبدالقادر للحبيب العلوي النسب سلسلة ٨٠)خ(نظم
حفيظ بن مل سا بن حممد للحبيب كثري ابن مولد ١٤٠)خ(نظم

مسيط*  بن أمحد بن عمر للحبيب احلضرمية الديار إىل الرحلة يف الشذية ١٠١،١١٢النفحة
العاطري الطيب للحبيبنفحة الشاطري عمر بن عبداللّه احلبيب مناقب يف

حفيظ بن مل سا بن )خ(حممد
١٤٠

حفيظ بن مل سا بن حممد للحبيب النبوية السرية بنظم الوردية ١٤٠النفحة
لألهدل اليماين ٤٩٩النفس

بن حممد للحبيب والسالح العدة ـن ـت م على ـاح ـح الص ـول ـق الن
حفيظ بن مل )خ(سا

١٤٠

ال ٤٢٦بالغةج
اهلدار عبداللّه بن حممد للحبيب العبادة مخ من السعادة ٢٣٠)خ(نيل

اهلدار عبداللّه بن حممد احلبيب سرية يف األخيار ٢٣١هداية
طاهر بن حسني بن عبداللّه للحبيب الصديق ١٩٠هدية

هود اللّه نيب زيارة يف الودود الصب ٢٠١وسيلة
ب علوي للحبيب العباد احلدادوسيلة حممد ١٩٧،٥١٩ن

بن حممد للحبيب عدن أسئلة جواب يف الفنت مضالت عن للوقاية الوسيلة
حفيظ بن مل سا

١٤٠

السقاف بن عبدالقادر احلبيب ومكاتبات ٨١)خ(وصايا
الشاطري عمر بن أمحد للحبيب النفيس ١٤٧،٣٧٨الياقوت



 
 )( 

العام الفهرس

٣متهيد
١٤مقدمة

النسب ١٨سلسلة
ونشأته ١٨ميالده

٢١أشياخه
املشهور] ١[ بكر أيب بن عبدالرمحن بن علوي اجلد سيدي ورسوله اللّه إىل ٢٢الداعي
بن] ٢[ علوي بن أبوبكر اجلد سيدي ورسوله اللّه إىل املشهورالداعي ٢٣عبدالرمحن
الشاطري] ٣[ عمر بن عبداللّه ٣١احلبيب
الدين] ٤[ شهاب بن عبداللّه بن علوي ٣٥احلبيب
عيديد] ٥[ أمحد بن حسن بن ـمد حم ٤٠احلبيب
العيدروس] ٦[ شيخ بن عبدالباري ٤٥احلبيب
املشهور] ٧[ عبدالرمحن بن علي ٥٠احلبيب
العيدروس] ٨[ عيدروس بن عبداللّه ٥٤احلبيب
السري] ٩[ حممد بن أبوبكر ٥٧احلبيب
عبدا] ١٠[ الديناحلبيب شهاب هارون بن حممد بن ـز((للّه املدينةن ٥٨))يل
احلبشي] ١١[ علي بن حممد ٦٠احلبيب
احملضار] ١٢[ أمحد بن مصطفى القويرة((احلبيب ٦١))صاحب
السقاف] ١٣[ ـبيداللّه ع بن عبدالرمحن ٦٦احلبيب
ـاف] ١٤[ ـق الس هادي بن ـد ـم ـ حم ٦٩احلبيب
السقاف] ١٥[ علي بن عبدالرمحن بن ـد ـ أمح ٧١احلبيب
السقاف] ١٦[ أمحد بن عبدالقادر ٧٦احلبيب



 
 )( 

العيدروس] ١٧[ أمحد بن جعفر ـب ـي ٩٠احلب
ـيط] ١٨[ ـ مس بن بكر أيب بن أمحد بن عمر زجنبار((احلبيب ١٠١))صاحب
ـ] ١٩[ ب امللقب احلبشي عبداللّه بن أبوبكر ١١٦))عطاس((احلبيب
مل] ٢٠[ سا بن بكر أيب الشيخ ابن حفيظ بن مل سا بن حممد العالمة ١٣٩احلبيب
الشاطري] ٢١[ أمحد ـن ب ـد ـم حم ـب ـي ـب ١٤٧احل
احلداد] ٢٢[ ـح ـال ص بن ـد أمح ـب ـي ـب نصاب((احل ١٥٤))صاحب
الدين] ٢٣[ شهاب بن علوي بن ـمد حم ـب ـي ـب ١٦١احل
أيب] ٢٤[ الشيخ ابن حفيظ بن مل سا ملاحلبيب سا بن مشطة((بكر ١٧٠))صاحب
املشهور] ٢٥[ عبدالرمحن بن علي بن عبداللّه ـب ـي ـب ١٧٣احل
اهلدار] ٢٦[ عبداللّه بن حمسن بن ـد أمح ـب ـي ـب املكالصاح((احل ١٧٦))ب
احلداد] ٢٧[ طه بن مشهور أمحد ١٧٩احلبيب
الكاف] ٢٨[ علوي بن عمر ١٨٤احلبيب
بلفقيه] ٢٩[ حسن بن عبداللّه ١٨٧احلبيب
اهلدار] ٣٠[ حممد بن هدار ـزاحلبيب املنورةن املدينة ١٩٠يل
مسيط] ٣١[ بن إبراهيم بن العابدين زين ١٩١احلبيب

به واتصلوا م اتصل من وبعض األشياخ من ١٩٩بقية
املكي] ٣٢[ فدعق حممد بن حسن ١٩٩احلبيب
باغيثان] ٣٣[ بكري سعيد بن مل سا ٢٠٠الشيخ
مل] ٣٤[ سا بن بكر أيب الشيخ ابن اهلدار أمحد بن عبداللّه ٢٠٢احلبيب
خرد] ٣٥[ علوي بن مل سا ٢٠٣احلبيب
العيدروس] ٣٦[ عبداللّه بن حممد الريضة((احلبيب ٢٠٥))صاحب
العيدروس] ٣٧[ الصليبية أمحد بن حسني ٢٠٥احلبيب
زجنبار] ٣٨[ قاضي اهلدار أمحد بن هادي ٢٠٧احلبيب



 
 )( 

العيدروس] ٣٩[ شيخ بن عبداللّه ٢٠٨احلبيب
البيض] ٤٠[ مل سا بن عبدالرمحن ٢١٠احلبيب
باخبرية] ٤١[ يسلم بن عمر بن حممد ٢١٠الشيخ
بلفقيه] ٤٢[ شيخ بن علي ٢١١احلبيب
بلفقيها] ٤٣[ زين بن سقاف ٢١٢حلبيب
عبداللّه] ٤٧-٤٤[ احلبيب اإلمام أبناء مل وسا وحسن وأبوبكر مهدي احلبايب

الشاطري عمر بن
٢١٣

احلد] ٤٨[ علي بن حسن احلدادياحلبيب املقام منصب ٢١٥اد
بافضل] ٤٩[ حممد بن فضل ٢١٦الشيخ
الدويلة] ٥٠[ موىل باعبود شيخ بن علوي ٢١٦احلبيب
الليل] ٥١[ مجل السري حممد بن حامد ٢١٧احلبيب
البار] ٥٢[ عمر اإلمام مقام صاحب البار حامد بن عبداللّه ٢١٩احلبيب
حم] ٥٣[ العطاساحلبيب مل سا بن حسني بن حممد واحلبيب العطاس حسن بن ٢٢٠مد
عيديد] ٥٤[ عبداللّه بن حسني ٢٢١احلبيب
امللقب] ٥٥[ احلبشي عبداللّه بن مل سا ٢٢٢))لبارا((احلبيب
السقاف] ٥٦[ عبداللّه بن علوي ٢٢٣احلبيب
األهدل] ٥٧[ شعيب بن حممد ٢٢٣السيد
حداد] ٥٨[ عوض عمر ٢٢٤الشيخ
الزبيدي] ٥٩[ عبداللّه بن مل سا بن حمفوظ ٢٢٤الشيخ
أمان] ٦٠[ توفيق ٢٢٥الشيخ
املصلي] ٦١[ عوض بن اللّه عبيد ٢٢٧الشيخ
اجليالين] ٦٢[ حممد بن حمبوب ٢٢٧السيد
اهلدار] ٦٣[ عبداللّه بن حممد البيضاء((احلبيب ٢٣٠))مفيت



 
 )( 

البيحاين] ٦٤[ مل سا بن حممد ٢٣٤الشيخ
بامحيش] ٦٥[ حممد بن علي عدن((الشيخ ٢٣٧))قاضي
بامزاحم] ٦٦[ جنيد بن حممد بن مل سا أحور((الشيخ ٢٣٨))صاحب
احلامد] ٦٧[ أمحد بن عبدالرمحن أحور((احلبيب ٢٤٠))صاحب
أمحد] ٦٨[ باهاروناحلبيب عبداللّه بن أحور((املعلم ٢٤٤))صاحب
بامزاحم] ٦٩[ حممد بن أمحد أحور((الشيخ ٢٤٤))صاحب
الكاف] ٧٠[ صادق بن أبوبكر ٢٤٦احلبيب
مل] ٧١[ سا بن بكر أيب الشيخ ابن علي بن الويل أمحد ٢٤٩احلبيب
مل] ٧٢[ سا بن بكر أيب الشيخ آل منصب علي بن أمحد ٢٥٠احلبيب
مل] ٧٣[ سا بن بكر أيب الشيخ ابن مل سا بن أمحد بن شيخ ٢٥١احلبيب
امللقب] ٧٤[ احملضار عبداللّه بن أمحد ٢٥٢))بالكعييت((احلبيب
الليل] ٧٥[ مجل باهارون عمر بن هارون أحور((احلبيب ٢٥٣))صاحب
عيديد] ٧٦[ أمحد بن عمر ـزاحلبيب مكةن ٢٥٥يل
بن] ٧٧[ حسن بن عبداللّه اجلفرياحلبيب ـزحممد مكةن ٢٥٦يل
اجلفري] ٧٨[ علوي بن عبداللّه يشبم((احلبيب ٢٥٧))صاحب
الكاف] ٧٩[ أمحد بن حسني بن طاهر ٢٥٨احلبيب
اجلفري] ٨٠[ حممد بن حسن بن علي يشبم((احلبيب ٢٥٩))صاحب
بعدن] ٨١[ األمحدية الطريقة شيخ صاحل علي أمحد ٢٦٠الشيخ
العيدروس] ٨٢[ حممد بن صادق ٢٦١احلبيب
مهيوب] ٨٣[ علي أمحد ٢٦١الشيخ
املشهور] ٨٤[ عبداللّه بن أمحد بن عمر دمون((احلبيب ٢٦٢))صاحب
غريهم] ٨٥[ وبقية احلامد وآل بومني وآل باهارون آل ٢٦٥السادة
غريهم] ٨٦[ وبقية ذييبان وآل العمودي وآل بامزاحم آل ٢٦٥املشايخ



 
 )( 

ـرحال والت اإلقامة بني املشهور ٢٦٩آل
والثالثة الثانية ٢٧٩الزوجتان

القبلة أرض إىل االنتقال ٢٨٢داعية
والعجائب الغرائب مدينة ٢٨٨أحور

للدواب-١ مأوى املساجد ٢٨٩بعض
فريد-أ آل بكدمة مل سا حصن ٢٩٠جامع

الغريب-ب اخلداد((مسجد ٢٩٢))موىل
ـ عقيل-ج بن شيخ بن أمحد ٢٩٣مسجد
احلبيب-د احلامدمسجد حمسن بن ٢٩٥مهدي

ـ السقاف-ه الدين مجال الشيخ ٣٠٠مسجد
هاشم-و ٣٠٣مسجد
مهديمس-ز جبول مل سا بن بكر أيب الشيخ آل ٣٠٦جد

الليل مجل باهارون آل مسجد ـ ٣٠٩ح
ـئة-٢ ـي الس والتقاليد ٣١٢العادات

بالثأر-أ ٣١٢األخذ
السيول-ب مياه تشرب ٣١٤الشياطني
األمساك-ج تأكل البحر ٣١٧شياطني
واخلطرة-د ٣١٨املس

ـ ـاله-ه الشويل شعبان((عيد من ٣١٩))النصف
٣٢٢النياحة-و
املنكرة-ز الشعبية واأللعاب ٣٢٤الشرح
٣٢٦الزار-ح
املرأة-ط عن املرياث ٣٢٩منع



 
 )( 

سفاحا-ي الزوجة ومباشرة الزواج عقود ٣٣٠تأجيل
امللة وأنصار احلق ٣٣٣أعوان

املشهور علوي بن بكر أيب اجلد ٣٤١وفاة
اآلخرة مركوب ـبح أص الدنيا ٣٤٥مركوب

الوالد سيدي حياة يف الرابعة ٣٤٨الزوجة
السماء يف وفرعها ثابت أصلها طيبة ٣٤٩شجرة

املشهور بكر أيب بن علي الوالد سيدي ٣٥٦شجرة
قطعك تقطعه مل كالسيف   إن ٣٦٥الوقت

الطلب ٣٦٥مرحلة
النفس على االعتماد ٣٦٧مرحلة

وسلوكا تربية ـه ب الوالد سيدي وعالقة العظيم ٣٦٩القرآن
العلمية وجمالسه وعلومه األخرى ٣٧٩معارفه

وسلم-أ وآله عليه اللّه صلى ورسوله اللّه إىل والدعوة الديين ٣٨٠النشاط
اخلاصة-ب واجملالس ٣٨٣الدروس
ـ العامة-ج واجملالس ٣٨٨الدروس
واالجتماعي-د واألديب التعليمي ٣٩٠النشاط

ـ واملريدون-ه ٣٩٤التالميذ
تعاىل اللّه إىل الدعوة سبيل يف رحالته ـ ٣٩٦و

وآثاره-ز ٤٣٧مؤلفاته
األغراض-ح املتعددة وقصائده مساجالته من ٤٤٢ألوان

اللّه إىل والدعوة املوعظة ـ ٤٨٣ط
النثرية مراسالته ـ ٤٨٤ي

الدينية وخطبه مواعظه من نبذة ـ ٤٨٩ك



 
 )( 

الوصايا و اإلجازات ـ ٤٩٦ل
البقاع أشرف يف ٥٣٦احلياة

جدة يف واجتهاداته أعماله من ٥٤١صور
اجلسدية واالبتالءات ٥٤٧األمراض

القدر ٥٥٥مفاجأة
وردت اليت واملراثي التعازي من األليممناذج املصاب ذا ٥٧٩إلينا

قبول ٥٩٦مثرة
ـة ٥٩٨اخلامت

األعالم ٥٩٢فهرس
الرجال ٥٩٢فهرس
النساء ٦٢٣فهرس
الكىن ٦٢٤فهرس

والرسائل املؤلفات ٦٢٥فهرس
العام ٦٣٨الفهرس


